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 « ميقس ىنإ لاقف موجنلا ىف ةرظن رظنف »

 هذه تحت نأ معا : هررضو هعفنو ملت هميلت موج لع ىف مالكا
 ةيالا رهاظ نإف موجنلا ين رظنلاو میجنتلا مع ف مالكلا : ىلوألا : لئاسم ةيالا

 ین رظن هيلع همالسو هتاولص هللا ليلخ نأ اهنم دافتسي ثيح هزاوج ىلع لدي

 مالسلاو ةولصلا هيلع ليلخللا رظن نأ باوجلاف .ثداوحلا ىلع اهب الالدتسا موجنلا
 لدتسا هنأ هموقل ًاماهيإ لب ثداوحلا ىلع اهب الالدتسا نكي مل موجنلا ىف

 اوناك هموق نأل كلذو «نامزلا نم بيرق ىف ضرمو مقس هيرتعي نأ ىلع موجنلاب
 نم "ییش ى ةلالدالو . مهبولق ىف عجنأ ذعلا اذه ناكف ؛ اهتاريثاتو موجنلا نودقتعب

 جلتخي ناکام بهذف « ةقيقح همقس ىلع موجنلاب لدتسا مالسلا هيلع نأ ىلع ةيآلا

 ةولصلا هيلع ليلخلا لعف نم الالدتسا مونجنلا لع ناسحتسا نم بولقلا ضعب ىف

 هميلعتو هب لاغتشالا زوجم لهو هسفن ف وه فيك موجنلا ملع نأ ی . مالسلار

 تامرحلا نم راتخلا ردلا ق هدعف «موقلا تاملك هيف تفلتخاف ؟ ال مأ هملعتو

 ةرشکلا دسافلا نم مزاتسا ا هريغل هتهارکو هسفن ىف هتحابإ ىلع :ءالعلا ةماعرو

 . .قايس امك

 (فلؤم ر ماكحألا نب نم ةيهقفلا ماكحالا ىلع تيفتكا ةروسلا هذه نم .
)١( 
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 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ركنتال ءارغلا ةعيرشلا نأ وه « لوبقلاب قيقحلا قمل او
 ةيذغألاو ةيودألا ی عدوآ ےک راضلاو عقانملا نم صاوخ موجنلا ف عدوأ

 ؟ موجنلا ضعب ىف دهاشم صاودلناو راثآلا ضعبو فيك .ررضلاو عفتلا صاوخ
 | وهو «سأرلا تمس نع اهدعبو سمشلا برقب طونم ماعلا ىف درلاو رحلا روهظف

 مكب رزلب يلاعتو هناحبس هلل ةطانإ اذكو ( ندنيعوذ هركذي ال دهاشم نر اک

 |. برجم دهاشم رمأ هطوبهو هرمقلا دوعصل رحب

 ضعب موجنلا ىف عدوأ ىلاعتو هلاحبس هللا نوكي نأ ركذنال نأ لصاحلاو
 اهملعتو اهملعب .لاغتشالا ٠ نع تبن امنإ ءارغلا ةعيرشلا نأ رنغ راثالاو صارخا

 :هصن اذهو «راتحلا در ىف ىماشلا اهركذو ءاحإلا ىن ىلازغلا اهلصف دق « هوجول

 :ىناسح مسق نامسق وه ذإ هتاذل مومنم رغ هن : موجنلا ىف ىلازغلا لاق

 سمشلا » : لج و زع لاق ذإ « بوسحم رمقلاو سمشلا ريس نأب نآرقلا قطن دقو
 داع ىتح لزانم هانردف رمقاو» : لج وزع لاقو « نابسحم رمقلاو

 : « ميدقلا نوجرعلاک

 بابسألاب ثداوحلا ىلع لالدتسالا ىلإ عجرب هلصاحو « ماكحألا ىناثلاو

 ةفرعم وهو ‹« ضرملا نم ثدحيس ام ىلع ضبنلاب بيبطلا لالدتسا ىهاضي وهو
 اذا : رای لاق عرشلا همذ دق نكلو . هقاخ ىف هتداعو ىلاعت هللا ةنس ىراج

 یاحصآ ركذ اذإو ءاوكسمأف موجنلا تركذ اذإو « اوكسمأف ردقلا ركذ

 ناميإلاو ةمنألا فيخ « ائالث ىدعب ىتمأ ىلع فاخأ» الع لاقو ( ١ ر «اوكسمأف
 اوملعت » : هلع هللا ىضر باطحللا نب رمع لاقو ( ۲ ) « ردقلاب بيذكتلاو موجنلاب

 ثيدحلا «اوكسمأف ردقلا رکذ اذإو ثیدح:.هجیرخت ف قارعلا لاق (ار

 . نسح دانسإب هنع هللا ىضر دوعسم نا ثيدح نم ىناريطلا هاور "

 «ةمثآلا فيح ًاثالث ىدعب .ىتمأ ىلع فاخأ » ثيدح .: قارعلا لاق (۲

 . فيعض دانسإب نجح ی ثيدح نم ربلا دبع نبا هركذ ثيدحلا
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 نم هنع رجز امنإو ءاوكسمأ مث رحبلاو را ف هب نودتبت ام موجنلا نم

 : هجوأ ةثالث

 ثدحت راثآلا اذه نأ مهبلإ ىلأ اذإ هنإف قاحللا رثكأب رضم هنأ اهدحأ

 ةهلآلا اهنأو < ةرثولا یه بكاوكلا نأ مهسوفن ىف عقو بكاوكلا ريس بيقع
 بلقلا ىنبيف ؛بولقلا ىف اهعقو مظعیو ةيوامس ةفيرش رهاوج اهنأل « ةربدملا
 ركذ یحمنیو « اهتهج نم اوجرم وأ اروذحم رشلاو ريخلا ىريو « اہلل اتفتلم
 خسارلاو لاعلاو طئاسرلا ىلع هرظن رصقي تیعضلا ناف « بلقلا نع یلاعت هللا

 . ىلاعتو هناحبس هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلا نأ ىلع علطي ىذلا وه
 لاثم سمشلا عولط بيقع سمشلا ءوض لوصح ىلإ فيعبضلا رظن لاثمو
 طحللا داوس ىلإ رظنت یهو « ساطرق حطس ىلع تناكو لقع اهل قلخ ول ةلمنلا
 اهم مث عباصألا ةدهاشم ىلإ اهرظن ىف عفتر الو « ملقلا لعف هنأ دقتعتف ددجتي

 مث ديرملا رداقلا بتاكلا ىلإ اهنم مث « ديل ةكرحما ةدارإلا ىلإ اهنم مث ديلا ىلإ
 بابسألا ىلع روصقم قللنا رظن رثكأو . ةدارإلاو ةردقلاو ديلا قلاخ ىلإ هنم
 بابسأ دحأ اذهف « بابسألا ببسم ىلإ قرتلا نم عوطقم ةلفاسلا ةبيرقلا
 . موجالا نج ىهنلا

 صاخشألا داحآ قح ىف كردي سيل ضح نيمخت موجنلا ماكحأ نأ اهیناو

 هنأ ثيح نم اذه ىلع همذ نوكيف لهجب مكح هب مكحلاف « انظالو انيقيال
 ايف مالسلا هيلع سيردإل ةزجعم كلذ ناك دقلف ء لع هنأ ثيح نم ال لهج

 مجنملا ةباصإ نم قفتي امو . قحغاو ملعلا كلذ ىحمناو سردنا دقو حب

 ببسملا لصحم الو بابسألا ضعب ىلع علطي دق هنأل « قافتا وهف رودن ىلع
 ناف « اهقئاقح ىلع عالطالا رشبلا ةردق يف سيل ةريثك' طورش دعب الإ « اهیقع
 « أطخأ ردقي مل ناو « ةباصإلا تعقو بابسألا ةيقب ىلاعت هللا ردق نأ قفتا

 ثعبنتو عمتجت مغلا ىأر اهم مويلا رمت ءاملا نأ ىف ناسنإلا نيمخنك كلذ نوكيو
 اعرو مفلا بهذيو سمشلاب راهنلا ىمحي امبرو ۰ كلذب هنظ كرحتيف لابجلا نم
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 یردت ال بابسألا ةيقبلاو رطلا لوزن ىف ايفاك سيل مغلا درجمو هفالخحي نوكي

 حايرلا ىف ةداعلا نم هفلأ ام ىلع اداعا لست ةنيفسلا نأ حالملا نيمخم كلذكو ٠

 هذهلو « ئطخي ةراتو هنیمح ىف بيصي ةراتف اهيلع علطي ال وه « ةيفخ بابسأ
 . موجنلا نم اضيأ ىوقلا عنمب ةلعلا

 عييضتو ىعي ال لوضف ىف ضوخ هنأ هلاوحأ لقأف « هيف ةدئاف ال هنأ اهثلاثو

 . نارسحلا ةياغ كلذو « ةدئاف ريغ ىف ناسنالا ةعاضب سفنأ وه ىذلا رمعلا

 : اولاقف ؟ اذه ام : لاقف هيلع نوعمتجم ساناو لجرب لي هللا لوسر رم دقف

 عفني ال ملع : لاقف « برعلا باسنأو رعشلاب : اولاق ؟ اذ اع : لاقف ةمالع لجر

 ثيدح نم رلا دبع نبا هجرخأ : هحيرخت ىن قارعلا لاق ) رضیال لهجو

 هلهو « هرخآ ىلإ ةمكحم ةيآ ىلعلا امن] : ثيدحلا رخآ قو « هفعضو ةريره ىبأ

 : 42 لاقو . ( ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هجام ناو دوواد ىبأ دنع ةعطقلا
 و ۰ 1 7 ۳

 موجنلا ىف ضولنا ًاذإف . « ةلداع ةضيرف وأ ةمئاق ةنس وأ ةكح ةيآ معلا امد

 « اک ردق ام ناف « ةدئاف ريغ نم ةلاهج قف ضوخو « رطح ماحتقا هېشی امو

 هتلدآ رثکأو هيلإ ةس ام ةجاحلا ناف بطلا فالخم « نکم رغ هنع زارتحالاو

 ةتس نم ءزج هنکل انیمحت ناك ناو هناف ايؤرلا رببعت فالخبو « هيلع علطي ام

 . ( ۲۷ : ۱ مولعلا ءايحإ ر یهتنا - هيف رطح الو ةوبنلا نم أزج نيعبرأو

 قلحخ : ةداتق لاق هنأ » قلحللا ءدب نم موجنلا باب ی یراخبلا ركذو

 “اہ یدتهم تامالعو نطایشلل ًاموجرو ءامسلل 4 ةنيز اهلعج « ثالث موجنلا هذه

 « هب هل ملعالام فلكتو ‹ هبيصن عاضأو أطخأ كلذ رغب امف لوأت نف

 . ( ۱۰۷ : ٤ رضم عبط یراخب حيحص ر

 نأ : ةياذهلا بحاصل لزاونلا تاراتم نع نيدباع نبال راتحا در يو

 ( قح هنأو قاسح. نامسق وه ذ « موملم ريغ نسح هسفن ى موجللا مع

 انه ريس ىأ « نابسحب رمقلاو سمشلا » : ىلاعت هللا لاق باتكلا هب قطن دقو
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 لاعت هللا ءاضقب ثداوحلا ىلع كالفألا ةكرحو موجنلا رسب ىلالدتساو . باسمب

 ولو ۰ ضرملاو ةحصلا ىلع ضبنلاب بیبطلا لالدتساك زئاج وهو « هردقو
 هب فرعي ام رادقم ملعت مث . رفكي هسفنب بيغلا ىعدا وأ ىلاعت هللا ءاضقب دقتعي مل

 رادقملا اذه ىلع دئازلا ملعت نأ دافأو . ىهتنا هب ساب ال ةلبقلاو ةولصلا تيقاوم

 رهاظلاو < حراشلا هيلع یشم ام وهو هتمرحب لوصفلا ف حرص لب سأب هيف

 . ( ىاش ) ىهتنا - لوألا نود ىفاثلا مسقلا هب دارملا نأ

 « لوقلاو لعفلاب ةرورضلا دنع ةيروتلا زاوج ةبآلا تدافأ : ةيناثلا ةلئسلا

 تاكرحم لدتسا هنآ مامإب لعفلا ةبروت تناك مالسلاو ةولصلا هيلع هرظن نإف

 : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو « هيلع ضرم لولح ىلع موجنلاو كالفألا

 « نامزلا نم لباق ىف هيرتعي اضرم هب دارأ هنإف لوقلا ةيروت « مقس نإ »

 ضرميس هنأ مههوأو « "ةداع ضرم نع ولخي ال توملا ناف توملا نم لقأ الو

 ىف هرس سدق خئاشلا فرشأ انخيش لاق . اعامجإ ةررضلا دنع زئاج كلذو . نآلا

 زاوج هيف « مقس ىفإ لاقف موجنلا ىف ةرظن رظنف» : هلوق : كولسلا لئاسم

 ثبدح ىف تيم ىلا یه ةيروتلا هنهو . ايويند وأ ناك اينيدرشلا عفدل ةليحلا

 تسيلو < عماسلا دنع تابذك اهنإف « تابذك هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ

 . ةقيقحلا ىف كلذك

 مهاربإ بذكي مل : لاق » ةر ره ىلأ نع ءايبنألا باتك ين ىراخبلا ىور دقف

 ىفإ ١ : هلوق ىلاعت هللا تاذ ىف نهنم نيتنث تابذك ثالث الإ مالسلاو ةولصلا هيلع

 ةراسو موي تاذ وه امنيب :لاقو . ( اذه مه ريبك هلعف لب » :هلوقو ۰ « مقس

 نسحأ نم ةرما هعم لنجر اذه نإ : هل ليقف ةربابجلا نم رابج ىلعىأ ذإ

 . ثيدحلا «یتخآ : لاقف ؟ هذه نم : لاقف < اهنع هلأسف هيلإ لسرأف «سانلا

 «مهارإ ىلع بنکلا قالطإ نع فرصت ًارهاظ لقعنا ةلالد : ليقع نبا لاق

 ءاجام قدص لی « هب ًاقوثوم نوکی نأ یفینی لوسرلا نأب عطق لقعلا نأ كلذو
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 هنم بذكلا دوجو عم فيكف « هيلع بذكلا زيوجت عم ةقث الو ىلاعت هللا نع هب

 .( 5١5 : 5 ىرابلا حتف ) عماسلا دنع بذكلا ةروصب هنوكل هيلع قلطأ امنإو

 ثيدحلا اذه نأ : معز ثيح یایداقلا دنملا ةمليسم ةوابغ رهظ هبو : 75 ۱

 قح یف لوقی لاعتو هناحبس هللا نإف « یراخبلا حيحص يف هنوک عم عوضوم -لطاب

 e ثيدحلا اذه حیحصت ماس ولف و ايبن ًاقيدص ناك هنإ» ميهارإ هليلخ

 لجو زع هللا بيذكت نم نوهأ هتاورو: ىراخبلا بيذكتو < هللا داعم نآرقلا

 . مالسلا هيلع مهار | هليلخو

 تيمس ىلا ناف نآرقلا ةيآو ثيدحلا نيب ةافانم ال هنأ ىوغلا معي لو

 یه لب « ةيقيدصلا فاني ىح « ةقيقجلا ین ابنك سيل ثيدحلا اذه ی تابذک

 لابیال بوذكلا ناف « قیدصلا الإ ةرورضلا دنع هيلإ .یجتلی الو ضیراعلا لیبق نم

 . . مهفاف ؟ضيراعملاو ةليحلا ىلإ هل ةجاح ىأف ؛هوفتيو لوقی اع

 « هدر و ثيدحلا لوبقل اليصأ الصأ ةلاقلا هذه ذخنا رصعلا ةدحالم ضعبو
 وهف هفلاخ امو « نآرقلا قفاو ام ثيدحلا نم لوبقلا حیحصلا نإ : لاق ثيح
 .E E نيحيحنصلا یف الوقنم ثاقثلا نم اي ورم ناک نإو « دودرم
 نآرقلا ضعب ا ٠ ديد اوذختا ةدحالملا هذه نإف « لطابلا هب ديرأ قح
 نآرقلا اولمجم ةدايحلا هذمو < ةنسلاب نآرقلاو « نآرقلاب ةنسلا اوبرضيو « ضعبلاب
 ىلع نآرقلا. ضعبب ضعبی هوبرض میرم ناب تی لكن ۶ *اوهال ةبوعلأ ةنسلاو
 : . قلب ایا تم اوصلظتو « مهعز

 را ما ال يندجتم و ىلإ ملی یر بابل

 ءايبنألا ایور نأ لوألا : اماكحأ ةيآلا تدافأ : ىحو ءايبنألا ايؤر
 هلو ىف رمألا ظفلب هع ريغ ىلاعت هنأ دز + حورلا ىف هرکذ ىحو مالسلا

 بتك یف هانيب امسح یحو ءايينألا اور : ىبرعلا نا لاقو . « رموت ام لعفا و
 اا مہلع لييختلا ىف ناطیشل سيل ءابينألا نأل « ثيدملا حرشو لوصألا
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 نکلو ىلتي نآرق ىف لزني هنأ نظآ تنك ام » اهنع هللا یضر ةشئاع تلاق كلذلر
 6 ىبرع نبا ) « ام هللا یتربل ايئر وال هللا لوسر ىرب نأ توجر

 : ىناثلا : دلولا لتقب دقعني الو ةاشلا بجيف دقعني دلولا حب ذب رذنلا

 «هحيذب ًاروم ناک هنأ ىلع لدي هرهاظ : ركب وبأ لاق :لاق ثيح صاصملا هركذ ام

 زئاجو « توملا بجوي احبذ ال حبذلا ةجلاعم نمضت امنإ رمألا نوكي نأ زئاجف

 هيدفي ال نأ ىلعو « هنم نيكمتلاو ةيلختلا ةطيرش ىلع لصح دق رمألا نوكي نأ
 ىضتقا دق هرهاظ نأ ىلع ليلدلاو . هماقم امئاق ناک “وشب هنم ىدف نإ هنأو “وشب

 , هرمرهاظ نكي مل ولف « مظع حبذب هانیدفو»: هلوقو «رمؤت ام لعفا » : هلوق رمألا

 نع ءادف حبذلا نكي لو « رمت ام لعفإ : لاق امل « حبذلاب رمألا ىضتقا دق

  هلعجي نأ ًاركذ ًادلو هللا هقزر نإ رذن ناك مهاربإ نأ یورو .عقوتم حبذ

 . هب ءافولاب رمأف « هلل احيبذ

 رمألا نمضت دق ةيآلا ليوأت فرصت هجو ىأ ىلعو : صاصجلا لاق مث
 بقعتملا ىف ةاش باجيإ طفللا اذه بجوم راص الف « ةبقاعلا ىف ةاش باحيإ حبذب

 . انيحوأ مث » : هلوقب هعابتاب ىلاعت هللا رمأ دقو ؛ مالسلا هيلع مهار ةعيرش ىف

 . رذن نم ىلع بجو « هدنقا مهادهبف» : لاقو « افينح مهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ .
 ۱ . ةاش هدلو حبذ

 ةمرکع یورف « كلذ ىف مهدعب راصمألا ءاهقفو فلسلا فلتخا دقو

 اک شبك : لاق هنبا رحنی وه : لوقیلجرلا ىف هنع هللا یضر سابع نا نع

 لجر ىف ىلع نع مكحلا نع روصنم نع نایفس یورو « قاعبإ مهارا یدف
 لوق لثم قورسم نعو « یوارلا كش « ةيد وأ ةندب یدب : لاق هنبارحني نأ رذن

 یورو « ةندب یدهمو جحي : لاق مهاربإ نع مكحلا نع ةبعش ىورو « سابع نبا

 أم : مهضعب لاق :لاق هنبا رحني نأ فلح لجر ىف رماع نع دنه ىنأ نب دوواد

 .. قاحبإ ىدف امه « شبك : مهضعب لاقو « لبإلا نم
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 : فسوي وبآ لاقو ةاش حبذ هيلع : دمو ةيقنح وبأ لاق : ركب وبأ لاق

 لاقو « “ىش هيلع نكي مل هدبع حبذ رذن ول : ةيفنح وبآ لاقو . هيلع ءىش ال

 « دبلولا حببذ ىف ةيفنح ىبأ لوق ىلع لدي ةيآلا رهاظو . ةاش حبذ هيلع : دمحم
 « مالسلا هيلع مهارا ةعيرش ىف ةاش باجيا نع ةرابع راص دق ظفللا اذه نأل

 ةبالق ثيدح ىلإ تسوب وبأ بهذو « هخسن تبثي ملام همكح ءاقب بجوف

 ةيصعم ى رذنال» : لاق ال ىنلا نأ نيصح نب نارمع نع بلهملا ىنأ نع

 هلوق نآل كلذو « لوألا لوقلاب نيلئاقلا م زاب ال :ركبوبأ لاق . « نمي ةرافكو هترافكو

 : لاق ول ةلزنمب راص ةاش حبذ باجيإ نع ةرابع راص امل « یدلو حبذ ىلع »
 رذانلا ىلع ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ بجوي مل امنإو . ةيصعم كلذ نكي لو .«ةاشحبذ ىلع

 حبذ نع ةرابع عرشلا ىف تبثي مو « ةيصعم هرهاظ ظفللا اذه نأل «اثیش هدبع حبذ

 : ىدلو لتقأ نأ ىلع هلل : لاق نميف اعيمح اولاق دقو « ةيصعم رذن ناكف ةاش

 حبذ نع ةرابع عرشلا ىف تبثي لو ةيصعم هرهاظ ظفلا اذه نأل هيلع ئش ال هنإ

 : لاق دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ىبحي نع نوراه نب ديزب یور دقو « ةاش
 ىنبا رغأ نأ ترذن ىفإ : تلاقف ةأرما هتءاجف هنع هللا ىضر سابع نبا دنع تنك

 هللا ىضر سابع نبا دنع لجر لاقف « كني نع ىرفكو « كنبا ىرحنت ال : لاق

 ىف ىلاعت هللا لاق ءهم : سابع نبا لاقف . ةيصعم ىف رذنل ءافوال هنإ : هنع
 . ( صاصج نم ر ىبتنا - هرکذ ام هيف بجوأ و تعم ام راهظلا

 ىف ةمئألا سمش هركذ انك یلاعت هللا همحر ةفينح ىلأ نع كلذ لثم یورو
 « ةلئسملا هذه نع هلأسو يبعشلا ىلع لخد ىلاعت هللا همر ةفينح ابأ نأ هطوسبم
 ع :ةيضعم راهظلا نأ سيلا : ةفينح وبأ لاقف ةيصعم رذنلا نأل هيلع ىش دال ٠ لاقف
 نيتيأرألا نم تنأ : لاقو « یبشل ربحتف ؟ هيف ةرافکلاب هللا نی
 1 . (نامبألا باتك ۱6۲ : ۸ طوسبم)

 ىلع ةصقلا ىف اب لدتسا : ثلاثا : هب لمغلا لبق مكحلا خسن ىف مالكلا
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 ةسلزتعلا هيف فلاخو « نييلوصألا نم ريثك بهذم وهو لعفلا لبق خسنلا زاوج

 حیحصلا ىلع زوجيو : یلحملل هحرش عم عماوجلا ع قو . ( حور  قرصلاو

 ؛هعسي ام هنم ضحي لو لخد وأ هتقو لخدي مل نأب « هنم نكمتلا لبق لعفلا خسن

 فيلكتلا لصأ دوجو خسنلل ىي : انلق . فيلكتلا رارقتسا مدعل زوجم ال : ليقو

 حبذب رمأ ليلخلا نإف « حيبذلا ةصق ىف نكمتلا لبق خسنلا عقو دقو « هب عطقنيف

 مانملا ىف ىرأ ىلإ ىب اي » هنع ةياكح ىلاعت هلوقل ؛ ؛ مالسلاو ةالصلا ( لع هنيا

 « مظع حبذب هانيدفو » ىلاعت هلوقل هنم نكمتلا لبق هجذ خسن مث ةيآلا « كحعذأ ینآ

 لاثتما ق ءايبنألا لاح نم رهاظلا فالخ نكمتلا دعب هيف خسن نوكي نأ لانحاو

 ىانبلا ةيشاح ۵۳۲ - ص ر ًاعسوم ناك ناو هب رومأملا لعف ىلإ مهتردابم نم رمألا

 . ( عماوجلا عمح ح رش ىلع

 هرواش امتإ : عبارلا : ةحلصم هيلإ تعد اذإ زئاج بجاو رمأ ىف ةروشلا

 عذج نإ همدق تبثیف « لجوزع هللا ءالب نم لز ايف هدنع ام ملعيل متح وهو

 ىلاعت هللا رمأل ةبوثملا بستكيو هياع نوف هيلع هسفن نیو « لس نإ هيلع نمأيو

 اهر ةروشملا نأ معف : تلق .( حور ) ةرواشملا ىف ةنس نوكيلو «هلوزن لبق

 نوک انت الف « ىرخأ حلاصمل لب بذبذتلاو ددرتلا عفرل نوکتال

 . ًابجاو اح رمألا

 : هيف درفتم هنأ معز الو عضاوتيلف مهأ ايظع المع لجرلا لمع اذإ

 ىلإ .دشرآ « نيرباصلا نم هللا ءاش ن ىف دجتس » :ىلاعتو هناحبس هلوق : سماحلا

 الوأ هقلعیلف المع دار أ اذإ ناسنالا نأ وو « جئاوحلا حاجنإ ىف ديفم غيلب بدأ

 مهف نأب نينمؤملاب نظلا نسب نسحي لب « هيف ًادرفنم هسفن معزال مث < « لجوزع هللا ةيشمب

 : لقي مو «نریاصلا نم هللا ءاش نإ ىدجتسو : ون و لان ثيل م لزب

 ةنكرب' عم عضاوتلا اذه ةكربب ربصلل قفو هلعلو : ليق : ح ورلا ين لاق . ًارباص

 : هسلوق ىف كلسملا اذه كلسي ۸ ام مالسلاو ةالصلا هيلع یسومو < ءانثتسالا



۱۰ 

 6 نراصلا كلس ىف ةميركلا هسفن مظني ۸ ثيح «.ًاراص هللا ءاش نإ .یدجتس »

 عم 0 رسيتي مل ؛ هاوس رباص دوجوب رعشبال هجو ىلع مالكلا جرخأ لب
 ۱ جون ا لوبي أ

 4 ا ی اف نمو قاحسإ ىلعو هيلع انكرابو »

 : حورلا ف لاق : لوصألا ىلع ةصيقنب دوعيال باقعألا ىف ةيصعملاو مظلا "
 باقعألا ىف ملظلا ناو « لالضلاو ىدهلا ىف هل رأ رثأ ال بسنلا نأ ىلع هيبنت كلذ قو

 . اذه بيعو ةصيقنب لوصألا ىلع دوعيال

 « ننفحدلا نم ناکف مهاسف »

 ين نم مالسلا هيلع عراق ىأ « مهاسف » : هلوق : اهتجرد و ةعرقلا مکح

 لوعفم مسا قلزملا هلصأو « ةعرقلاب نييولغملا نم ىأ « نیضحدلا نم ناکف » « كللفلا ۱
 مایآ ةثالث ىلإ مہتاب هنأ مهريخأ و باذعلا هموق دعو هنأ ىورب .رفظلا ماقم نع

 هبموق هدقفف « هل ىلاعت هللا نذأي نأ لبق سنوي ج رخ ثلاثلا مويلا ناك الف

 فراشف « اهدلو و ةدلاو لك نيب اوقرفو « باودلاو ريعضلاو ريبكلاب اوجرخف
 « ىلاعت هللا مهاقأف اوماقتساو اوبانأو ىلاعت هللا ىلإ اوجعف مه باذعلا لوزت

 « ملا عجرب نأ یحتسا باذعلا لوزن سنوي ريل الف . باذعلا مهنع فرصو

 .. تلصو الف اهبكرف ةنيفس ىتأف «ههجو ىلع ىضمو « ًادبأ اباذك مهللإ عجرأ ال :لاقو
 . اموئشم الجر مكيف نأ الإ ريست نأ اهعنمي ام :”اهبحاص.لاقف رست ملف تفقو ةجللا
 اوداعأ مث « سنوي ىلع تعقوف « ءالا ىف ةعرقلا هيلع تعقو نم اوقلیل اوعرتقاف

 . ءالا ىف هسفنب یر كلذ :ىآر ملف « هيلع تعقوف اوداعأ مث هيلع تعق تعقوف

 57 فاعلا چ یضردزنسم نارو یو علا جیا ربع قو

 eee ااا ]| ]| ] ]|]|ز]ز|ز]ز]ز|]ز|ز]ز]ز]ز]|]| رب 1 77777777777777 الح بر نم قب ادب اف نأ ىردأ یکلو : لاق یردن ام :اولاق ؟ نم لابام
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 لاقف « كيقلن الف هللا ىن اي هللاو تن ام : اولاقف « هوقلت ىح رپستال هللاو اهنأو

 هيلع ةعرقلا عفت ةرم لك فو «تارم ثالث اوعرتقاف «قليلف عرق نف اوعرتقا : مهل
 حور ) « ىلاعت هللا صق ام ناكف هسفنب یرف ( .

 مهقتعي ديبعلا ف ةعرقلا باجي ىف راغغألا ضعب هب جتحا : صاصخلا لاق ۱

 « رحبلا ىن هحرط ىف مهاس مالسلا هيلع هنأل كلذو «هنم لافغإ كاذو «ضيرملا

 هيلع تجرخ نم لتق ىف ةنعرقلا زوجت ال امك ءاهقفلا نم دحأ ذنع زوج ال كاذو

 ( صاصجر . + هریغ نوج مالسلا هيلع هيف صاج هنآ یلع لدف «هناعلخأ قر

 ما فيفا لطي ۲ رئاس ىف ةيفنخلا دنع ةعرقلا .: فيعضلا دبعلا لاق

 مرجغلا نيبعتل وأ « قلا بخاض نييعتل الو + لطابلا نم قحلا نايبل تسيل ثداوحلا
 ةرفاسملاك « هيأرب ءاش نم حجري نأ هل ناك ايف بولقلا بييطت درج لب « “یش ىف

 هنأ ريغ ءاش نم كرتيو ءاش نمي رسفاسي ايف ريخم جوزلا ناف «تاجوزلا ىدحإب.

 ٠ ىف اك « بولقل ًابيبطت عارتقالا رمألا اذه لاثمأ ىن نس دق مالسلاو ةولصلا هيلع

 . ٍلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ماهلا نبال اهحرشو ةيادحلا

 » نوفاصلا نحنل انإو » 1

 انمادقأ وأ انسفنأ ىأ : حورلا ىف لاق : ةولصلا ف فوفصلا ةيوسنب رمألا

 نب هللا دبع نب ديلولا نع جيرج نبا قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو .. ةالصلا ىف
 . «نوفاصلا نحنل انإو تلز ىح « ةولصلا ىف نوفصي ال اوناك » : لاق ثيغم

 ': سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا ىضر ةفيذح نع لسم جرخأو

 ضرألا انل تلعجو « ةكئاللا فوفصك انفوفص تلعج ثالثب سانلا ىلع اناضف » .

 دووادوبأو افیآ وه جرخأو « ءاملا دجن مل اذإ أ ًاروهط اهتبرت انل تلعجو « ًادجسم

 الأر : موسما کا اوال : لاق ةرس نب رباج نع هجام ناو ٌئاسنلاو

 ۱ یه « مهبر دنع ةكئالملا فصت اك نوفصت

 اسیفرمو ا ا ةيوست نوک ىلع ةلالد ةبآلا ىنف : تلق
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 ةيوست ىل للخلاو « بجاو اهنآ اجرد ةنسلا تنيب دقو « ىلاعتو هناحبس هللا دنع

 : رابکلا نم رجاوزلا 5 یمثیفا رجح نا هدع دقو « مثإلا بجوی فوفصلا

 ۱ . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 نياسورملا ىلع مالسو «نوفصي اع ةزعلا بر كبر ناحبس »
 « نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هلسر ىلع ملستلاو «هدیمحتو هناحبس هحيبست ةيفيك ىلع نینملا هیت دارل
 . تالاحلا مهباستكا ىف مهنيبو ىلاعت هنيب طئاسو مه نيذلا مالسلا مهلع

 مدع ىف رهاظ وهو : هركي ال ءايبنألا ىلع ةولصلا نع مالسلا ةغيص دارفإ

 هليصفت رم دق امك مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع ةولصلا نود نم مالسلا دارفإ ةهارك

 لعلو . ةيآلا « ىلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ و : ىلاعت هلوق تحت

 ةميركلا ةروسلا متن هديمحتو ىلاعت هحيبست نيب نيلسرملا ىلع ملستلا طیسوت

 ىلاعت همعن ةلمج نم ملستلل ىلاعت هقيفوت نأب راعشالا نم هيف ام عم ىلاعت هدمحي
 . ( حور ملسلا لقعلا داشرإ ىف اذك . دمت ةبجوملا

 ج رخآ دقو . لماوكلاو عماوجلا نم ةيآلا هذهو : كلذ دعب  هيفو

 دعب لوقي ای هللا لوسر ناك : لاق » هنع هللا ىضر ديعس ىنأ نع بيطحلا

 هلل دمحلاو ؛ نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي ام ةزعلا بر كبر ناحبس : راسي نأ

 رفع هللا لوسر نع مقرأ نب ديز نع یناربطلا جرخأو . « نيملاعلا بر
 مالسو نوفصي امج ةزعلا بر كبر ناحبس » ةالص لك رد لاق نم» : لاق

 قوألا لایکلاب لاتكا دقف تارم ثالث «نيملعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع
 ٠ْ 2 0 .رجأآلا نم .

 هللا لوسر لاق : لاق ىبعشلا نع متاح ىلأ نا جرخخأو : ساحا ةرافك

 رخآ لقیلف ةيمايقلا موي رجألا نم وألا لایکلاب لاتکی نآ ا 4
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 هجرخأو « ةروسلا رخآ ىلإ ةزعلا بر كبر ناحبس : موقي نأ ديرب نيح هسلجم
 یعتنا  ًافوقوم ههجو ىلاعت هللا مرک ىلع نع لصتم رخآ هجو نم ىروغبلا

 . ( حورلا )

 موي ىلاعتو هنحبس هللا نوعب مث دقو تافاصلا ةروس رحنآ

 ۰۱۳۲۳ هجحلا ىذ نمةرشع ةتسل انينثالا

 سنگ هروصس

 « قاوف نم امام ةدحاو ةحيص الا ءالؤه رظنپ ام »

 ةصح يلع لد : ةسابسلاو ةيبرلا نود ماكحألا ىف مزتلملاو مزالا نب قرفلا

 ناف « ءاتفإلا بابرأال خئاشلا هلمعتسیو « داشرإلا ماقم ىن مزتللاك مزاللا لعج

 ىف ءاوس هکحف موزللا امأو «هسفن ىلع كحاب رمأ داشرإلاو ربغلا ىلع كح ءاتفإلا

 اأ فير كا اع اذإ ديرملل !ولوقی نأ لثم هل خئاشملا لاعتساو < نماقلا

 . ( كولسلا لئاسم ر . كلذ لثمو ىل ًاعبات نوکت الو « كل ًاعبات نوكأ

 « قارشالاو ىشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرعتا انإ »

 ىلإ ةقايس ريخستلا » : بغارلا لاق : ىحضلاو قارشإلا ةرلص مكح .

 مضب -یرخسلاو «لعفلل ضيقملا وه - ءاحلا رسکب -رخسلاف ؛آرهق صتخلا ضرغلا

 ىلإ سمشلا لاوز نم یشعلاو . ها « هتداراب رخستیف رهقي یذلا وه  نيبلا

 « تعلط ًاقورش سمشلا تقرش : لاقیو « اهاحضوأ ةيشع الإ » :لاق حابصلا
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 .(بغار ر یهتنا -قارشإلا تقو یآ «قارشالاو یشعلاب» : لاق تءاضآ تقرشأو

 ناتفلتخ ناتولص وأ دحاو امه لهو قارشالاو یحضلا ةولص بابحتسا :

 وفصیو يفت ىأ - سمشلا قرشت نح قارشالا تقوو : فاشکلا قو

 ؛سمشلا تقرش : لاقي اهعولطف : اهقورش امأو  یحضلا تقو وهو - اهعاعشآ

 اذإ تقرشأو « تعلط اذإ سمشلا تق تق رش :لاقي : بلعث لاقو .ىهتنا - قرشت الو

 قرشلا قفألا نع اهعافترا تقو : قارشالا تقوف ۰ تفصو تءاضأ
 حور ) یرغصلا ةوحضلا وهو « اهعاعش ءافصو ( .

 ا ةولص یهو قارشالا ةولص بابحتسا ىلع ةيآلا تلد
 : لاقو « ىحضلا ةولص ىلص مع یا نإ » بلاط ىبأ تنب ىناه مأ نع ىور

 یار ءاطح نع بح نب ديحو قازرا ديعو'جنرخأو ٠ « قارشإلا ةولص هذه .
 ىح ئش ىحضلا ةالص نم يسفن ف زی : لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نأ
 تفرع ام » اضيأ هنع ةيارر قو « قارشإلاو یشعلاب نحبسي » ةيالا هله تأرق
 :هنع هللا یضر رمت نبا لاق : صاصجلا لاقو . « ةيآلا هذي الإ ىحضلا ةولص
 سابع نبا نع ةيكلم ىلأ نبا یورو ٠ « ىلإ سانلا ثدحأ ام بحأ نم یه د

 امو « هللا باتک ی اهنإ : لاقف ۰ ىحضلا ةولص نع لثس هنأ هنع هللا ىضر
 هما امف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ تویب ىف هأرق مث «صارغ الإ املع صوغي

 ىنعي ) ةيالا نم اهايإ ربا مهف هجوو . . ىهتنا « لاصالاو ودغلاب امف هل حبسي
 دن وهف نآرقلا يف درو حيبست لسک نأ ( قارشإلاو ین : لاعت هلوق

 مالسلا هيلع دووادل ةالص تناك ثيحف « ةولصلا ىعمب ىنعمب هيزنتلا بجعتلا هب دري ل 7
 نأ زوج : كلذ ىف ىلحلا لاقو . ابتيعورشم هنم لع حدلا قيرط ىلع تصقو
 « فرش دیزع امهضاصتخا 'ىلع لد رک ذلاب نيتقولا نيذه صیصحت : لاقي
 ةنكمألاو ةئمزألا ةليضفل نإف « ةدابعلاو ةالصلل اهنيعتل اببس فرشلا كلذ حلصيف
 . تادابعلا نم اهیف عقي ام ةليضف ق ارثأ
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 لاق اك اهف درو دقو « ابتیئس قحلاو ليوط مالك ىحضلا ةولص ىف مملو
 نب دمحم لاق ىتح ةروهشم ةحيص ةريثك ثيداحأ  قارعلا نبا نيدلا ىلو خيشلا

 ىف ىذلا ناه مأ ثيدح كلذ نمو « رتاونلا غلبم تغلب اهنإ : ىربطلا ريرج
 ۱ 5 . نییحصلا

 هللا لوسر ناك هنأ » اهنع هللا یضر ةشئاع ثیدحم ىننلاب نولئاقلا جتحاو
 « مهيلع ضرفیف سالا هب لمعي نأ ةيشخ هب لمعي نأ بجي وهو لمعلا عديل لف

 ىراخبلا هاور ؛ اهحبسأل یناو « طق ىحضلا ةحبس ا لوسر حبس امو
 . كلام وبأو دوواد وبأو لسمو

 دعب تفرتعاو « تقولا كلذ يف ابتور سن ىلع تابثإلاب نولئاقلا هلمحو
 ابنع یور هنأ ال كلذ حیحصلا ربح هغلب امل كلذ

 1 ناو دمحأو لسم

 دهش دقو « ىلاعت هللا ءاش ام ديزيو ًاعبرأ یحضلا لصي ماو هللا لوسر ناك

 «ىرافغلارذ وبأ  مكاحلا لاق ام ىلع  اهلصي ناك مالسلاو ةولصلا هيلع هنأب اضيأ

 ٤ ءادردلا وبأو «ىملسألا ةديربو « ةريره وبأو « مقرأ نب ديزو « ديعس وبأو
 مامه نب معو « ىملسلا دبع نب ةبتعو « كلام نب نابتعو وأ ىنأ نبا هللا دبعو
 نأ ةفورعملا دعاوقلا نمو . ةملس مأو « یناه مأو «لهابلا ةمامأ وبأو « ىنافطغلا

 اهليوأتو ىتلا ةياور نم ربثکب ركأ تابثإلا ةياور نأ عم ىانلا ىلع مدقم تبثلا

 ىوونلا نكل « بتاورلا دعب عوطتلا لضفأ اهنأب ةيعفاشلا ركذو . كلت نم نوهأ
 بتاورلا نيب لضفلا يف اهلعجف حيوارتلا ةالص ابلع مدق بذهملا حرش ىف

 هيلع هتايصوصخ نم كلذ نأو قلع هيلع اهبوجو مهنع بهذملاو . ىحضلاو
Eل  oem 

 ترمأو ¿ میم کو لو را لع کا ؟ : و ہلا لوسر لاق :لاق سابع

 نبا ظافحلا خيش لاقو . اضيأ یتطق رادلا هازرو « اهب اورموت لو ىحضلا ةولصب

 . هب لوقلا ىلع ركعي ام رابخألا فو « حيحص ربخ ىف كلذ تبثي مل هنإ : رجح
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۱ : 000 . : 

 هلأ 1 ةع هل شو ةزجره انا نع یراخبلا ربخب ناتعكر اهلقآ نأ رکذو

 ال نأو امهب هاصوأ مالسلاو ةولصلا هيلع
 حص ال عبرآ املاك یندآو . ۾ اهعدب

يزي اعبرأ یحشل اصب عقلي ناک ٠
 رشع اننا اهرثكأو ناتو تسف اش ام د

 . كلذ لثم ىف هب لمعب فیض رل «ةمكر
 1 ذلا 5 سد .ةرءاغملاب 2

لا ولص نب . ةرياغملاب ةمح رلا هيلع ىمشيملا رجح نبا حرصو
 رو ىجبق

 ج ورخ دعب قارشإلا بقع ناتعکر ةعاح سيال امو» : لاق . قارشإلا

 هسلع لديو امهداحتا ديفي ام كل مدقتو . « ىحضلا رغ یهو « ةهاركلا تقو

 . رابخألا نم كلذ ريغ

 ةولصلا ىلع اهقالطإك ىحصلا ةولص ىلع نيباوألا ةولص قالطإ حصو
 راتخا اهتقوو : يلح ةيللا حرش فو . (اصخلم ح ور برفلا دعب ةضورعملا

 ةولص : لاق ای هللا لوسر نأ » مقرأ نب ديز ثیدح راهنلا عبر ىضم اذإ

 كرتب ىأ - ملاو ءاتلا حتفب - ضمرتو . لاسم هاور « لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا

 ۱ . ( ىريبك) اهفافخأ ین رحلا ةدش نم

 « باطحللا لصفو ةمكحلا هانيتآو هکلم انددشو »

 قو « ةردقلا ةرثك نع ةرابع دشلا : فرعلا نبا لاق : ءاضقلا لع ةقيقح

 هانددش هانعم نأ ىدنعو « دونجلا 13 ىناثلاو ةبيهلاب اهدحأ نالوق كلذ نیت

 : هلوقو . ناعمو روصنم ريغ ىلع هفافتلا ريثكلا شيجلا عفني الو «ةرصنلاو نوعلاب
 ريثكلا ىنعملا لعجي زاجيإلا وه : ليقو « ءاضقلا لع وه : ليق  باطلنا لصف »

 ركب وبأ ىضاقلا خیشلا لاق ! دعب امأ : هلوق وه : ليو لیلا قلاب ف
 دكؤم هنم لصفو ملعلا نم جز نإ كوري رع مالا ا وا

 ىلع مک اضقأ » ثيدحلا ىف « مارحلاو لالحلاب رصبلاو ماكحألا ةفرعم رخ
 . « لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب عملعاو

 ای ىنلا ىنثعب ال : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع نأ» یورب كلذلو
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 ةيبزلا ىلع سانلا مهدزاو « دسألا امف عقوف دسألل )١( ةيبز موق رفح نميلا ىلإ

 دسألا مهحرجف ةعبرأ اوراص یتح رحاب رخآلا قلعتوءرخآي قلعتو لجر امف عقوف

 نولتقتأ : مه تلقف منيل آف لاتق مهنيب نوكي داكو حالسلا موقلا لمحو اوکله ىتح اف
 ءاضق وهف متيضر نإف ءءاضقب منيب ضقا اولاعت ؟سانآ ةعبرأ لجر نم ,لجر ىتئام
 لعجف « ءاضقلاب قحأ وهف رای دلل لوسر ىلإ كلذ تغفر هومتيبأ ناو « 5

 عبارلل لعجو « ةيدلا فصن ثلاثللو « ةيدلا ثلث ىناثللو « ةيدلا عبر لوالل

 « مهضعب طخسف . عبرألا لئابق ىلع ةيبزلا رفح نم ىلع تايدلا لعجو « ةيدلا
 : لاقف « ةصقلا هيلع اوصقن تع هللا لوسر ىلع اومدق مث « مهضعب ىضرو

 هوربخأ و « انیب یبضق دق هنع هللا ىضر ايلع نإ : لئاق لاف ‹ نيب ىضقأ انأ

 : ةياور ىفو « هاضق اک ءاضقلا » : مالسلا هيلع لاقف « هنع هللا ىضر ىلع يضق امب

 .«هنع هللا ىضر ىلع ءاضق را هللا لوسر ىضمأف

 نم ةرفحلا ىلع عفادتلاب أطخ نولوتقم ةعبرألا ءالوه نأ اهقيقحتو
 لوألا نأ ديب « أطخللا هجو ىلع رفح نم ىلع تايدلا مهلف الع نيرضاحلا

 عابرأ ةئثالث هيلعو ۰ لتق امب ةيدلا هلف ةبذاجاب ةثالث لتاق ةعفادملاب لوتقم

 نيذلا نینئالل ناثلثلا هيلعو ةيدلا ثلث هلف ىناثلا امأو . مهلتق نيذلا ةثالثلل ةيدلا

 هنأل ةيدلا فضن هيلعو « لتق امب ةيدلا فصن هلف كلاثلا امأو 2 ةيذاحملب اهلتق

 صاصقلا دعب ردقتلا اذه لقاوعلا تمرغ . ةصصاحما تعقوف ةبذاجم اب ًادحاو لتق
 . طابنتسالا عيدب نم اذهو « هيف ىراجلا

 لجر هيلإ ءاج هللا همحر ةفينح ابأ نأ ءاضقلاب ةفرعملا ف ىورب كلذكو

 تلاق ةنونجم ةأرما دلج  ةفوكلاي ايضاق ناكو - ىلسيل يأ نا نإ : لاقف
 أطخأ : لاقف «ةماق یهو دجسملا ىف نيدح اهدحف « نيينازلا نب ا : لجرل
 7 هجوأ ةتس نم

 ب ةرفح ای ETI YA ET ءازلا مضب ٠ ةيبزلا» )١(

 . (سوماق ) دسالا



 ۱ املأ

 اذإ اذه « فيلكتلا طقسي نونجلا نأل ٠ هيلع دحال نونوملا نأ لوألا
 دح هنإف ىرخأ قيفيو ةرم نحب ناك ذإ امأف « نونلبا ةلاح ىف فذقلا ناك

 . هتقافإ ةلاح ىف فذقلاب

 هأطخ امنإف ًادح بأ لكل نيدح اهدلجف نيينازلا نبا اي افوق یناثلا
 قح هدنع هنأل <« لحخادتب فذقلا دح نأ ىف هبهذم ىلع ءانب هيف ةفينحوبأ

 فدذقلاب دحلا نايري امهنإف كلامو ىعفاشلا امأو « انزلاو رمحللا دحك ىلاعت هللا
 . فاللنا لئاسم ین كلذ انيب دقو . فوذقملا ددعتب ددعتیف ٠ ىدآلل ًاقح

 عامجإب فذقلا دح ةماقإ زوجي الو « فوذقملا ةبلاطم ريغب دح هنأ ثلاثلا
 : لوقي نمو « هللا قح هنإ : لوقي نم هتماقإب ةبلاطملا دعب الإ ةمألا نم
 . یدالل قح هنإ

 باس وو لو ياس ينحل را

 . رخآلا دحلا

 . ةروتسم ةسلاج الإ ةأرملا دحت الو «ةمئاق اهدح هنأ سماخلا -

 فو . ًاعامجإ هيف دحلا ماقي الو « دجسملا ىف دحلا ماقأ هنأ سداسلا
 هللا همر ةفينح وبأ هلاق یذلا اذهو < فالح هيف رزعتلاو دجسلا ف صاصقلا

 ءاضقلا معو باطما لصف وه اذهف . ءالعلا الإ ةيدرلاب دحأ هكردي ال ةهيدبلا ىف

 ؛ ىلع مكاضقأ» ىورملا ثيدحلا ىف تاليوأتلا دحأ ىلع هيلإ ةراشإلا تعق تعقو ىذلا
 . ( ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ر یبتنا

 « طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو - هلوق ىلإ  مصحلا أبن كانأ لهو 0

 عضولا ةنيدلا روسو « هالعأ نم اوءاج یمی « بارحا اوروست » : هلوق
 هلاق نييسنإ اناك اإ : ليق « دوواد ىلع اولخد دل »و : هلوقو . اهنم ىلاعلا
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 ليئرج اناك امهنإ : اولاقف ةعامج هنيعو « ةعامج هلاق نيكلم : ليقو « شاقنلا
 هب نولدتست "الوق کل لوقأ ىنأ ديب ليصفتلاب كلذ ىف ملعأ كبرو . لیئاکیمو
 قري ال ثيحب عافترالاب عانتمالا نم ناك دوواد بارح نأ كلذو . . ضرغلا ىلع
 مهددع رثكي ناوعأ عم هتقاط بسحب ًارهش وأ ًمايأ هيلإ مقي نأ الإ ةليحب یدآ هيلإ

 لاق ال بارحلا باب نم هيلإ لصوي هنإ : انلق ولو « عاونألا ةفلتخم ةمح تالآو
 بارسا وروست : لاقي ال ذإ « برحا اوروست» : كلذ نع اربح ىلاعت هللا

 اذإو . ارام كلذ نوكي نأ الإ اهلفسأ نم ءاجو اهجرد نم الإ غلط نمل ةفرفلاو
 األ ناكلم اهنآ ًاعطق تملع ناصحلا ام لخد هنإ : لاقي ىلا ةوكلا تدهاش

 ( ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ر ىولع الإ اماني ال ثيحب ولعلا نم

 هتدابع موي ىف هادجوف هيلع الخدی نأ ابلط امهنأ ىور : حورلا ىف لاق
 -مالسلا هيلع ناكو ناسلاج امهو الإ رعشي ملف بارحا هيلع روستف < سرحلا اهعنعف
 « ةدابعلل اموي ءازجأ ةعبرأ هنامز أزج - هنع هللا ىضر سابع نا نع ىور اک -

 و مهظعيف ليئارسإ ىنب عیمج ًامویو ءهسفن ةصاخب لاغتشالل امویو ءاضقل امويو
 . ( حورلا) ىهتنا - ميكي

 لعاو « قحلا نع دعبت ال ىأ دعب اذإ طش نم « ططشت الو : هلوقو

 . لئاسم نتیالا نيتاه ىف نأ

 : ىلوألا : ةيشحلاو فوحلا نيب قرفلاو « ةوبنلا ىاني ال ىعبطلا فوحلا
 اخ دقو فيك « ةلاسرلاو ةوبنلا قانب ال ءاذيإلا نم ىعبطلا فوحللاو عزفلا نأ

 : هركذ لج هللا لاقف ىعست ةيح تراص اذإ هاصع نم مالسلا هيلع یسوم ۰

 نم مالسلا هيلع دوواد عزف ليبقلا اذه نمو .« ىلوألا اهتريس اهديعنس فخت ال»
 نوشخي ال » : لجو زع هللا لوق امأو . عاطتسي ال ثيح نم هايتأ ثيح نيمصحلا

 قلطي ال ةيشحللاو « ةيشمللا یه مالسلا مهلع ءايبنألا نع هيف یتلاف « هللا الإ ًادحأ
 بغارلا هب حرص امك. ةلالجلاو ةمظعلا عم ناك اذإ لب ۰ فوحلا قلطم ىلع



۳۰ 

 . نآرقلا تادرفم ىف

 فولنا نع ال ىلاعت هللا ريغ نم ةيشدللا نع نوه زنم مالسلا مبلع ءايبنألاف
 لسرلا ديس قح يف ىلاعتو هناحبس هلوق امأو . ةيذوملا ءايشألا نم یعبطلا
 یانی الف « هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا یشخنو » : هيلع همالسو هللا تاولص

 رمأ ىف ٍاع هنع ردص ام ىلع ةبئاعملا قيرط ىلع یرج هيف مالکلا نإف « انلق ام

 « ةقيقح نكت لو « ةروص سانلا نع ةيشلنا لكاش ام « اهع هللا ىضر بنيز
 كلذ ىف بقوع ىلا اذملو « ابنم عفرأ ناك الع ةلاسرلا متاخ نأش نكلو

 یو ١
 . ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو

 ةقيقح ملعي نأ لبق خیبوتلاو رجزلا ىف لجعي ال نأ بدؤملاو معملل ىغبيف
 ؛ مهلطم لع ذإ مهجارخإب مالسلا هيلع دوواد رمأي مل فيك : ةيناثلا : رمألا

 . هجوأ ةعبرأ نم هنع باوجلاف ؟مهیدعت ىلع مپدآ الهو نذإ ريغب هيلع اواخد دقو

 .ىلع باوجلا نوكيف نذإلاو باجحلا ىف هعرش ةيفيك معي ال امإ :لوألا

 ماكحألا هذه نع المهم انعرش ءادتبا ىف كلذ ناك دقو « ماكحألا كلت بسح

 . نايبلاب ىلاعت هللا هحضوأ ىح

 عزفلا نوكي نأ لمتحال باجحلا ماكحأ ىلع باوجلا انلزن ول انأ : ىناثلا
 5 هل كلذ ىف هيلع بحب ناك امع هلهذأ هيلع ىراطلا

 رمألا رخآ معي ىتح « هل هلخد یذلا اهمالک ىوتسي نأ دارأ هنأ : ثلاثلا.

 اش رذع كلذب نرتقي لهو ؟ ال مأ نذإ رعغب هيف محقتلا لمتحم له یریو « هنم
 ¢ ةنحو ءالب هنأ نم ششکنا ام لاخلا رخآ نم ناكف ؟ هنع رذع امل نوكي ال مأ

 . ةمصعلا ىوعد ىلع عقو بدأو ةصقلا ق هبرض لثمو

 رجح الو دحأل دجسلا ىف نذإ الو ءدجسملا ىف نوكي نأ لمتحم هنأ : عیار
 ۱ ( ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ر دحأ ىلع هيف



۳۱ 

 ماوعلا ةظاظف لمحتی نأ قلخلا عوجر هيلإ نمو یتفلاو یضاقلل یغبنی
 ىف لاق « ططشت الو » ىلاعتو هناحبس هلوق : ةثلاثلا : بضغلا بنتجب نأو

 میم كلذل مالسلا هيلع دوواد لمحت ىو « هيف ام ةظاظفنا نم هيف : حورلا

 وه نم وأ مكحم وأ مکاح نم بجعلاو « كلذ وحن کلا اب قيلي هنأ ىلع ةلالد

 ىدتقي ال فيك ( خيشلاكو : تلق ر یتفلاک سانلا عجرم
 بادأألا ىننلا اذ-م

 ةتلف ولو « ةملك ىندأل بضغلا لک بضنب لب « كلذ ىف مالسلاو ةولصلا هيلع

 اذه ىلإ ةبسنلاب هنأ معي هسفن ىف ركف ولو « هردقل طلا اهنم مهوتي « دحأ نم
 . ( انخيشل كولسلا لئاسم ) بابذ )١( كتم  مظعلا هللاو  لدعي ال باد لا ینلا

 هدنسب صاصحبا لاق : ةعبارلا : موي لك ءاضقلا سولجلا یضاقلل مزلي ال

 « بارحا اوروست ذإ مصحللا أبن كاتأ له» : هلوق ی هنع هللا یضر نسحلا نع

 ةدابعل هيف ولحم امويو ؛هئاضقل ًامويو « هئاسنل ًاموي « مايأ ةعبرأ رهدلا دوواد أزج

 انهو : ركب وبأ لاق . ثيدحلا ركذو . هنولئسي ليئارسإ ىنبل أمويو « هبر
 هل زئاج هنأو « موي لك ىف ءاضقلل سولجلا همزلي ال ىضاقلا نأ ىلع لدي

 « موي لك ىف هتأرما دنع نوكلا جوزلا ىلع بحب ال هنأ ىلع لديو . راصتقالا

 . ىهتا  مايأ ةعبرأ نم اموي اه مسقي نأ زئاج هنأو

 طبض بابحتسا ىلع لدي ًاضيأو : تلق : تاقوألا طبض بابحتسا

 . رخآ لغاشمو قلحللا ةمدخم لتبا نمل تاقوألا

 ةيروتلاو ضيراعملا زاوج :ةسماحلا :ةرورضلا دنع ضيراعملاو ةيروتلا زاوج

 ,اناک ابن مولعمو « ضعب ىلع انضعب ىغب نامصخ فخ ال ر : الاق امهنإف مالكلا ىف

 مهلع زوج ال ةكئاللاو 4 ضعب ىلع ىغب مهضعب نم نكي ملو « ةكئالملا نم

 یعلا بیرقت عم بذکلا نم اهجرخت ىلا ضيراعملاب هالك |بنأ انملعف ¢ بذكلا

 « هركذ : ليقو « بابذلا فنأ : اهمضو ملا حتفب كتم : هلوق ع١) 0
 . برعلا ناسلو سوماقلا ق اذك هبز فرط : یش لك نمو



۳۲ 

 :ىلع انضعب یغب : لاقف نامصخ كءاج نإ تيأرأ : هانعف « هابرض ىذلا لثلاب

 ةروص e حورلا ىف لاقو . ( رييغت عم صاصج ) ضعب
 . ىهتنا  دحأل ةلئسم روص اذإ ماعلا ركذي اك ةضورفم ةلئسم

 اونمآ نيذلا الإ - هلوق ىلإ - ةجعن نوعستو عست هل ىخأ اذه نإ »

 « مه ام لیلقو تاحلاصلا اولمعو 1

 بلا ءاشلاو نأضلا نمو « شحولا رقب نم ىثنألا ىه « ةجعنلا»
 ' ىنلعجا هتقيقحو « اهنكلم « اهنلنکا» : هلوقو . ًاريثك ةاشلاك ةأرملل راعتستو

 نبا نعو « ىبيصن. ىأ لفك اهلعجا : ناسيك نبا لاقو ۰ ىدي تحن اهلفكأ
 هجوب قصلأو دارمال نایب وهو « اهنع یل لوحت : |هنع هللا ىضر دوعسم ناو سابع
 بلغ نم ىأ زب زع نم : لثملا قو « ىنبلغ ىأ « ینزع» : هلوقو . ةراعتسالا
 . هدر قطأ مل جاجح ماج نأب هتجاحف ىايإ هتبطاخم ىأ « باطلنا قو. . بلس
 « یم شطبأ ناک براح نإو « ىنم حصفأ ناك لکت نإ ىأ : كاحضلا ىلاقو

 نم یوتآ همالک ناك هتبطاخ اذإف « یوقأو ىنم هجو ناك : ةيطع نبا لاقو
 ۱ . (حور) قوق نم مظعأ هتوقو ۰ یالک

 ینبلخ هانعم : ليقف < ةبلفلا ببس ىف فلتخاو : ىبرعلا نبا لاق
 اندلبب ناك . هفالخ عطتسي مل هلأس ال هنأل  هناطلسب ینیلغ : لیقو « هنایب
 : ىل لاقف « ةجاح الجر ىل لأسي نأ ی هتملکف « ركب ىلأ نب ريس هل لاقي رمآ . 

 "الدع ناك اذإ اأ : تلقف ؟ اه مغ ةجاحلا ناطلسلا بلط نإ تملع امأ ۱

 هل ىباوج نم بجع اک « هتنطفو هب لثمت ال هظفحو هتمجع نم تبجعف ! الف
 ۱ - ع یهتنا - هبرختساو .

 تایاورلا نم صاصقلا رکذ ام در و مالسلا هيلع دوواد هالنبا ةقيقح
 اهرثكأ ار ةصق انهه نورسفلا رکذ دق » :. رک نا لاق : ةيليئارسإلا

 ناب هملع عم اهلع هتبطح وأ ةأرماب مالسلا هيلع دوواد حاكن یهو )١(



۳۳ 

 :نکلو « هعابنا بحب ثیدح موصملا نم ابف تبثي لو « تایلبئارمالا نم ذوخأم
 نع یشاقرلا ديزي ةياور نم هنأل هدنس حصي ال اثیدح انهه متاح ىلأ نبا یور
 ثيدحلا فيعض هنكل ندحلاصلا نم ناك نإو ديزيو « هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ

 اهملع در نأو با هيلع ةوالت درج ىلع رصتقي نأ ىلوألاف . ةمئثألا دنع

 : نزاحلا ريسفت ينو . اضيأ قح وهف نمضت امو قح نآرقلا ناف « لج و زع هللا ىلإ
 : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع روعألا ثرالاو بيسملا نب ديعس ىور

 « ةدلج نيتسو ةأم هتدلج صاصقلا هيور ام ىلع دوواد ثیدحب مدح نم

 . یبتنا - ءایبنألا ىلع ةيرفلا دح وهو

 نآرقلا نايب ىف هرس سدق خئاشلا فرشآ انخیش هراتخا ىذلا وه اذهو

 هیلعو انیبن ىلع دوواد ءالتبإ ىف لصألا نأ ابفو « هدئاوف ىف ىنامعلا انخیشو

 دوواد باصأ ام» : لاق هنع هللا یضر سابع نبا نع یور ام مالسلاو ةولصلا

 ةعاس نم ام بر اي : لاق هنأ كلذو « هسفن نم بجع نم الإ هباصأ ام

 ركذو :« ربکی وأ حبسي وأ كل ىلصي كدبعيو دوواد لآ نم هب اعد الإ راهن الو ليل

 تيوق ام ىنوع الولف «ىل الإ كلذ نكي ملو «دوواد اب :لاقو «كلذ هللا هركف . ءايشأ .

 هب یفربخأف بر اي : لاق « اموي كسفن ىلإ كنلكأل !ىلالجو ىتْزعو . هيلع

 : لاقو « كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأ . « مویلا كلذ ةنتفلا هتباصأف هب ريخأف

 ىف بلل ناميإلا بعش ىلإ فاكوشلا هازعو < ىهذلا هرقأو « دانسإلا حيمص

 . ريدقلا ختف هريسفت

 نم عون ىف مالسلا هيلع هئالتبا نوكي نأ ىضتقي ةصقلا هذه قايس ٠

 نم ًاعارتخا ىلإ وأ ىهلإ .باتك هنأ لاهلبا هنظ امنإو « اضيأ باتكلا لهأ

 .( فلؤم ر ملعأ هللاو . مهسفنأ دنع.



 ب
 £ ١

 نآرقلا ف ةنتفلا ظفل هيلع قلطأ دق اذه لثمو . ةدابعلا تاقوأ ىف مظنلا لالتحا

 دووادل ةنتفلا] تناكف . «ةنتف مكدالوأو مكلاومأ اف : ىلاعت لاق . | | رشک

 قيرطلا ريغ نم نیمصح لول هستدابع تاقوأ ىف لالتخالا عوقو مالسلا هيلع

 از : مالسلا هيلع دوواد ةصق ىف فرعلا نبا لاقو . عزفلا ثيحب « فولألا

 نإ : هسفن هتثدح دوواد نأ اهلثمأ 2 ةتوافتم لاوحأو ةفلتم ظافلأب مهنع ةيورم

 « كرذح خف « هيف ىلتبت ىذلا رلعتو ىلتبتس كنإ : هل ليقف < « مصتعي نأ لتبا

 . خلإ هيلع لوخدلا نم عنمو « بارحا لخدو « روبزلا ذخأف

 نع مالسلا ه.يلع دوواد رافغتسا نوكي نأ لمتحاف : فيعضلا دبعلا لاق
 ليقو « هلجأ نم ىلتباو هسفنب باجعإلا ةروص ىف ردص ىذلا مالكلا اذه

 فقوي الو ىلاعتو هناحبس هللا دنع قحلا معلاو . لمتحم لكلاو « كلذ ريغ

 . هماببإ يف ةمكحو ةحلصملف همهآ امو « همالعإب الإ هيلع

 بجاولاف « لاج للا همجآ ام اومپیآ نآ فاسل لع نم نك یا الو
 ءايبنألا صصق ىف طاطم نأ رحآلا مويلاو هلوسرو هاب نمی نم لک ىلع
 هرهظآ وأ «. زیزعلا ليزنتلا ف مهملإ ىلاعتو هناحبس هللا هبسنام الإ مبل بسني الو
 اهثدحأ ةفارخ ثيداحأ نع بانتجالا لك بنتجيو اب موصعملا ناسل ىلع

 ةيصعمو مثإ ةبسن هيف ناك ام ايس الو « نيملسملا صاصق مهنع ذخأو نويليئارسإلا

 . مظع رمأ كلذ ناف « یلاعتو هناحبس هللا ءايبنأ نم ین ىلإ

 هذه ى مث : یواتفلا ف و زئاج ةنداحلا رغلا ةضورفلا روصلا ىلع مكحلا
 ,بأد وه امك ةضورفم ةروص نع لاوسلا زاوج هيف : ىلوألا : لئاس ةيآلا
 جاعنلا ىف ةكرش اهنیب عقت مل هنأ رهاظو ناکللا اره راتخلا ريسفتلا ىلع  ةيآلا ىف .نيمصعللا نأل كلو < ةضورفملا روصلا ىلع اهتيوجأو لئاسملا نوعضي ءاهقفلا

 اهيالك لمي نأ دبالف « بذكلا نع نيموصعم ناك اينأ رهاظ كلذكو ۱



Yo 

 هرکذ ؟ هح اذ اف كلذك ناك نإ : الاق اهنأك ةضورفم ةروص ىلع .

 هريغو حورلا ىف :

 : ةيناثلا : هنيب ام ىلع مكحلا زوجي لب ةعقاولا قيقحت ىفملا ىلع بجي ال

 لب رارقإلا وأ ةداهشلاب .نيمصحلا نم ةئداحلا قيقحن ىتفلا ىلع بحيال هنأ

 « انک همكح ناك اذك ناك نإ هنأب « هضورفلا ةروصلا ىلع ءاتفإلا هل زوج

 " همزلي هنإف ىضاقلا فالخب « هتین داسفو یتفتسلا سيبلت ىتفملا معي مل اذإ اذهو

 دوواد نأ نآرقلا مظن رهاظ نأل كلذو . ةعقاولا ةئداحلا ىف مكحلاو قيقحتلا

 هبحاص نع الو « ةنيبلا نع هل لأسي مل لاق ام امهدحأ نم عمس نيح مالسلا هيلع

 كلتجعن لاؤسب كملظ دقل » ةثداحلا عام ضحمب لاق لب « لوكنلا وأ رارقالاب

 ىوتف مالسلا هيلع هنم كلذ . ناکف . تلق امك ناك نإ ئأ « هجاعن ىلإ

 یضف مث رقأف هبحاص لأس هنأ مشجت ىلإ جاتحا ءاضقلا ىلع هلمح نمو « "ءاضقال

 یف الو نآرقلا مظن ىف ال هيلع ليلد ال نكلو « رارقإلا دعب مالسلا هيلع دوواد

 , ةتباثلا ثيداحألا نم يش

 مالک اركذو « ضعب ىلع اهضعب ىغب نابصخ اهنأب احرص اهنإ : ليق نإف
 دوواد ضرعأ فيكف « اهنيب ءاضقلاو مكحلا هنم اسمتلاو « ىوعدلا ةروص ىلع

 ؟ ةضورفلا ةروصلا ىلع ىوتفلا ىلإ نيميلا وأ ةنيبلاب ءاضقلا نع مالسلا هيلع

 جاتحب دقو « ءاضقلا سلجم ىف كاذ ذإ نكي مل مالسلا هيلع هنأ لمتحي : لاقي

 كلذلو « ةولخل صتخا سلجلا اذه لثم ىف اهوصح رسیتب ال ءايشأ ىلإ ءاضقلا

 : هلوقو . صاصحبا لاق . ىوتفلا امل ركذ لب ءمكحلا ليبس ىلع اهنيب ضقي مل

 « كلذ نع مصحلا لأسي نأ ريغ نم « هجاعن ىلإ كتجعن لاوسب كملظ دقل »

 دوواد نو « انيب ام ىلع لثملاو ةياكحلا جرخم مالكلا جرخأ هنأ ىلع لدي

 نأ لبق هملظب مكح ا كلذ ال ولو « همالك ىوحف نم كلذ فرع ناك دق

 . ىهتنا - هب ةنيبلا موقت وأ هدنع رقيف هلأسي



۲۹ 

 ىش ىلع بطاخلا ءاج كلذكو .بصغ هنإف زوجي ال ربقلاو ةبلغلاب لاوبلا
 : ةثلاثلا : "ءایحتسا هنع لثس ام لثمتیو هاضر توفي ثيحب « ةهاجولاب وأ ةجاحماب

 . فالخم هتجاح ءاضق ىلإ بطاخلا یجلی ثبحم ناك اذإ بلطلاو لاوسلا نأ

 نحلتب وأ ةبلفلاو ربقلاب ءاجلإلا ناك ءاوس « زوجي ال لظو هاركإ وهف هاضر

 توفيو هدر بطاخنا یحتسی ثيحب لئاسلا ةهاجوب وأ « ةجاحلا نس

 ٠ ةيلغلا رهاظب هرهقی مو ‹« ةجعن هبصغي مل ىعدملا اذه طيلخ ناف .
 a احا ووتر اس و

 ۱ : ایل انيبن ثیدح هل دهشیو ء ااف منا ةيلعت دوزاح بف ءرغو كاحقلا قم

 هداتعا ام نأ رهظ اذهبو . « هنم سفن بیط نع د لام لال الأ ٠»
 اهلجأل لاومألا ليصحت :ىف اننامز يف ةيموقلا رئاودلا بابرأو سرادملا لهأ
 « هيلع مهعاجاو مههاجب ءاطعإلا :ىلإ بطاخلا ءاجلاو « لاؤسلا ىف حادي

 قوق الو لوح الو « « ىكتشمل هللا للو ٠ 2 شیما لج ال لظ هن
 ا لم قاب

 : .دجسلا ىف ءاضقلا

 : انءالع لاق : نآرقلا ماكحأ ف ىكلاملا ىبرعلا نبا خيشلا لاق : ةعبارلا
 كلذ ناك ولو « دجسملا ىف ناك ءاضقلا نأ ىلع ليلد « بارحملا اوروستذإ »
 « كلذ ىلع مالسلا هيلع دوواد مهررق ال - هللا همحر ىعفاشلا لاق امك - زوج ال
 .دجسلا ىف ءاضقلا نإ : كلام لاق دقو . ءاضقلا عضوم ىلإ افرصنا : امل لاقلو
 . هيلإ لصيل هتبحر ىف سلجي نأ سأب الو - رمألا رثكأ ين ينمي - مدقلا رمألا نم
 « بحأو نيأو هلزنم ي ىضقي : بهشأ لاق دقو . ضئاحلاو كرشملاو فيعضلا
 امم وه حيرتسيو هبیلا لحأ لک غلبيل هلاوحأو هناقوآ مسقي هنأ هدنع یذلاو
 'دجسملا ىف ءاضقلا زاوج يف ةيفنلا بهذم رهو: :تلق . ىهتنا هيلع كلذ نم درب
 . ناك السلا هيلع دوواد الك نأ ريدقت ىلع هلك اذهو . بهذملا بتك ةماع ىف اك .

 ۲ ۲ ١ : . . هيف ام ايب دقو ء نيمصحلا نيب ءاضق



۳۷ 

 : ةسماحا : هنم رذح ىلع ءاطلخلا نکیلف ناودعلاو یغبلا ةنظم ةكرشلا

 رذح ىلع ناطیلفنا نکیلف « ناودعلاو ىغبلا ةنظم تالماعلا ف ةكرشلاو ةطلخلا نإ

 "نم اريثك نإ ٠ : ىلاعت لاق . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم اونوكيل ظقبتو

 1 . ٠ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع مهضعب ىغييل ءاطلخلا

 هل ناو كلذ هل انرفغف بانآو اعكار رخو هبر رفغتساف هانتف امنأ دواد نظو»

 «بآم نسحو ىفلزل اندنع

 یرج ام رلع ىأ « ةرهاظلا ةبماشلا نم اهنيب امل ىلالدتسالا علل راعتسم نظلا

 « كحضف هبحاص ىلإ اهدحآ رظن اهنيب يضق ال : لیقو . ةمؤكحلا سلجم ىف

 سیلو . هالتبا یلاعت هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ملعف « ههجو لايح ءامسلا ىلإ دعص مث

 دافتسملا رصقلا هيجوتب هربغ نود مالسلا ةالصلا هيلع هب ةنتفلا صيصخت ىلع یعلا

 عناشلا لامتسالا وه اك « رحنآ لوعفم ىلإ سایقلاب لوعفلا ىلإ « اف » ةملك نم

 دوعس وبأ ربغ ال ةنتفلا هب انلعف ام مالسلا هيلع دوواد معو ىنعملا لب « دراولا

 فقت الو « هعجارف مالسلا هيلع هتنتفو هئالتبا ىنعم انم رم دقو . ( اصخلم

 نم موصعم ین لا بونذلا ضعب ةبسن رذح ىلع نكو « لع هب كل سيل ام

 هذه ةوالت درج ىلع رصتقی نأ ىلوألا : ريثك نبا لاق اذهلو . تباث ليلد ريغ

 هل انرفنف » : یاعت هلوق ىف لاق مث « لجو زع هللا ىلإ اهملع دري نأو « ةصقلا

 . نيبرقملا تائيس راربألا تانسح نإ : لاقي ام هنم ناك ام ىأ « كلذ

 ةمئألا فلتخا دقو : ريثك نبا لاق :. ص ى ةدجسلا بوج و ىلع مالكلا

 بهذم نم ديدجلا . نلوق ىلع دوجسلا مئازع نم یه له ص ةدجس ىف

 ليلدلاو . رکش ةدجس یه لب « دوجسلا مازع نم تسيل اهنأ هللا همحر یعفاشلا

 ى لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع هدنسب دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ىلع

 « ابف دجسي ی هللا لوسر تيأر دقو « دوجسلا مازع نم تسيل » : ص ةدجس

 « هب بويأ ثيدح نم هريسفت ف یناننلاو ىذمرتلاو دوواد وبأو ىراخبلا هاورو



۸ 

 نأ نم نی تلأس : لاقف ص ةدج نع ًادهاج تام لاق « ماوعلا

 هللا مهاده نيذلا كئلوأ» « ناملسو دوواد هتيرذ نمو» أرقت اموأ : :لاق ؟ تديس

 « هب یدتقب نأ قل كين رمآ نم مالسلا هيلع دوواذ ناكف « هدتقا مهادهبف

 مع يقر لم ناف هک ويح قدما اسلا لاش ٠

 یخ يورو ركل اهدسش ر ةوزاد اھم - :ص ةدعس ىف لاق لئيم ىبلا

 یورو «هلثم رمع نباو نامع ىوروءص ىف دهس رمع یار هنأ ديزي نب بئاس نع

 ىف : لوقيو اهيف دجسب ال ناک هنأ » هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع قورسم

 . ۷ ین ةبوت

 بوجولا ىلع رمألا نأ e et تب « هدتقا ۳

 دعت الو « دوجسلا مازغ نم تسيل اهنأ هنع ةمركع. ةياور نو

 اهنيب قرف ال هنأ ىلع لد « دوجسلا عضاوم نم اهربغ ىف دج اك اهم لع ینا

 ۱ ۱ . دوجسلا عضاوم رئاس نيبو

 عضاوم نم ًاريثك ناف + ىن ةبوت اهمأل ةدجسب تسيل امنإ هللا دبع لوق امأو
 نيذلا نإ » ىلاعت هلوق وحن « دوجسلاب اوحدم مزق نع تاباکح ىح امنإف دوجسلا
 عضوم وهو « نودجسي هلو هنوحبسو هتدابع نع نورکتسی ال كبر دنع

 مهلع ىلتي اذإ هلبق نم معلا اوتوأ نيذلا نإ » :ىلاعت هلوقو «قافتالاب سانلل دوجسلا

 تناکف « موق دوج ةياكح اهف ىسللا ىآلا نم اهوحنو « ادعس ناقذألل نورخم

 موزل یضتقی « نودجسي ال نآرقلا مهلع ءرق اذإ » : هلوقو « دوجسلا عضاوم "
 ی انفلتخا یف «نآرقلا ر ماس ىف هانبجوأ رهاظلاو انيلخ ولف «نآرقلا عامس دنع هلعف

 هريغ ىلع ةلالدلا موقت نآ ال م هطف بوجو یضتقی رهاظلا ناف هنم عضوم

 . ( هظفلب صاصج ر
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 :هطورش لیصفتو ةولصلا ىف ةوالتلا ةدع نع ع وکرلا زاوج ىلع مالکلا
 « ةوالتلا ةدحس ماقم ع وکرلا زاوج نم ةيفنحلا هيلإ بهذ ام ىلع ةيالا تلد دقو.

 . ةوالتلا ةدمس- ماقم ع وکرلاب ءافتكإلا وه « اعكار رخ » ىلاعت هلوق رهاظ ناف

 نب دمحم رکذ دقو « ةوالثا دوح نع عوكرلا انباحصأ زاجآ : صاصجلا لاق

 ًادجاس رخ هانعم نإ « اعكار رخو » : لاعت هلوق ليوأت ىف یور دق هنأ نسحلا

 لاق . ىمتنا  هنع ةرابع راص اذإ هنع بوني نأ زاجف «دوجسلا نع عوكرلاب ربعف

 ناك نأ دعب دج ىأ هعوكر نم رخ ىأ : لضفلا نب نيسحلا لاق : ح ورلا ىف

 . دبس » ىعمب « رخ » لعجو « هتقيقح ىلع ع وكرلا ءاقبإ هرهاظو « اعكار

 زاجم ع وکرلا نأ ىلع «ًادجاس ىأ اعكار رخ :هلوق ىعي ر انمدق ام ىلع وهمجلاو

 ۱ . ( دوجسلا نع

 , ةفينح وبأ هب دهشتساو : ةوالسلا ةدج ىف عوكرلاب ءافتكالا ىف مالکلا

 « ةوالتلا ةدمس ىف دوجسلا ماقم موقي ع وکرلا نأ ىلع هباحصأو هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىف اك اهجراخو ةالصلا نب كلذ ىف قرف الو « ةيعفاشلا نم یاطلنا لوق وهو

 نم هركذ ام نأ عئادبلا نع قأيسو : فيعضلا دبا لاق ر اهرغو هيزازبلا
 ىو ( ةيفنحلا هيلع ام فالخو بهذملا فالح اهجراخو ةالصلا نيب کما ةيوست

 ماقم عوكرلا موقي نأ ىضتقي سايقلا نإ :  ةيفنحلا ىأ  اولاق : فشكلا
 هئانغإو هماقم همايقل رخالا نع امهدحأب زوجتو « اعوكر هلعج ع راشلا نأل دوجسلا

 لب ةدوصقم ةبرق عرشي ملاذهو ءهنيعل هب رمؤي مل دوجسلا نأب هوديأو

 ةقالع نأ اومنع نأ - ةيعفاشلا ىنعي  انباصألو . ع وكرلاب لصاح وهو ع وضخلل
 اك هتمدقم هنال وأ « اهنيب كرتشملا عوضحللا نع لیلا قلطم لب هوركذ ام زاجلا

 ع وضعا ةياغ ريتعملاو ءايلصم رخ وأ عكر ىتح ادجاس نوكي ال : نسحلا لاق
 « دوجسلا E ىنلا نم فورعلا نأ یخی الو . ىهتنا - عوكرلا ف تسيلو

 اذكو « ةرمو ول هلدب ةوالتلل عكر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ربخ ىف فقن لو
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 وهو 7 زف رهاظ سای رب سیلو ۱ مي لات فا یر هی

 ۱ . ( حور ) هتمرخ سایقلاو ديعب

 اهيدْؤي ةولصلا ج راخ الت ناك ناف « اهئادأ ةفيك امأو : عئادبلا ىف لاقو

 ةئيه ىلع اهيدؤي نأ لضفألاف ةولصلا ىف الت ناك ناو  ةولصلا تادعس تعن ىلع
 ماق مث دجس اذإ هنأل «هنع هللا ىضر ةفينح ىلأ نع یور اذك .اضيأ تادجسلا

 دعب ول هنالو ٠ ةدحاو ةبرق هل لصحت عكر ولو ,« ناتبرق هل تلصح عكر و أرقو

 نأ كش الو « هتروصب ال هانعمب هادأل عكر ولو « هانعمو هتروصب بجاولا ىدأل

 ايناب ريصي هنأل هسأر عفر اک عكرب نأ هل هرکی ماقاو دح اذإ مث . لضفأ لوألا

 هنكلو «كلذ لعفي مل ولف . )188:١1( عكر مث أرقي نأ ىغبنيف دوجسلا ىلع عوكرلل
 تأي مل ولو . ةدجسلا لبق ةءارقلا لوصح هآزجآ ةدجسلا نم هسأر عفر امك عكر

 عوکرلا نأ سايقلا نأ لصألا ىف ركذ اهب عكر هنكلو ةدجسلا ةئيه ىلع اهب
 . ذدخأن سايقلابو : لاق دجسي نأ ىغبني ناسحتسالا فو « ءاوس دوجسلاو

 ريغ ىف اهالت نأب « ةولصلا ج راخ ناسحتسالاو سايقلا لحم :مهضعب لاقو
 ديدسب سيل اذهو « هئزج ال ناسحتسالا فو هئزجم سايقلا يف « مكرو ةولصلا

 ا -راخ ع وكر لا نأل « اناسحتساو ًاسايق كلذ هئزجم ال لب
 . ةبرقلا باثم بوني

 « ةولصلا ىف ةدجسلا ةيآ أرق اذإو : ىلامألا ىف هللا همحر فسوي وبأ ركذو
 اهماقم ةولصلا عوکر" ماقآ ءاش نإ ىنعي امل دعس ءاش ناو امل عكر ءاش ناف
 هجو . ةفينح بأ نع ءالمالا ف فسوي وبآ ريسفتلا اذه ركذ « اهل دعس ءاش نإو
 مظعتلا لوصح قح ىف اناكف ء:رهاظ اف مظعتلا ىنعم نأ : : هركذ ام ىلع سايقلا

 « ىلاعت تا مظع ني هادا ام ىلاعت هللا مظعت ىلإ ةجاحلاو « ًادحاو ًاسنج اهب

 نیاو.دوعسم نیا قع ع وکرلا زاوج ةياور مئادبلا نع ینأیسو :تلق (۱)
 . ( فلؤم ) امنع هللا یضر رم
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 هجو . زاوا وه رهاظلا ناکف « ىلاعت هللا مظعت نع ریکتسا نمل ةفلاحم امإو

 ول هنأ ليلدب ؛دوجسلا یهو ةصوصخم ةبمجي مظعتلا وه بجاولا نآ : ناسحتسالا

 ةدجسلا نع عقي نأ عوكرسلاب یون مث ةءارقلا تلاط ىتح روفلا ىلع عكرب م
 ج رال دجسي او عكر ول ةدجسلا ةيآ الت ول ةالصلا ج راخ اذكو « زوج ال

 . انهه اذک « بجاولا نع .

 دوعسم نب هللا دبع نع یور امل ثالذو « هليلد ةوقل سايقلاب اوذخأ مث

 « ةولصلا ىف دوجسلا نع عکرب نأ ازاجأ امهنأ اهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبعو

 نأ انيب ام یعلاو . عامجإلا ةلزنمب كلذ -ناكف « كلذ فالح امه ريغ نع وري مو

 ىلا اذهو < مظعتلا دجو دقو ةدجسلا ةيآ ةءارق دنع ىلاعت هلل مظعتلا بجاولا

 هنأ ريغ « ًازئاج نوكي نأ دوجسلا ناكم ةولصلا ج راخ عكر ول هنأ یضتقی

 لعج ۸ عوكرلا نأل لب < مظعتلا ىف دوجسلا نم نودأ عوکرلا نأل ال « زج م

 ةدابع لعج دوجسلاو « ةولصلا ةميرح نع درفنا !ذإ یلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ةدابع

 دجوت مل اذإف « ینعلا سايقلا فالخ ىلع ًاعرش كلذ تبثف « ةولصلا ةعرحت نودب

 هب ىدأتي الف «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هب دبعتي امم عوكرلا نكي مل ةولصلا ةميرحت
 اذإ ام فالخبو ةدجسلا فالخب ةوالتلاب ابجو ناذللا ىلاعت هلل عوضحلاو مظعتلا
 الف اهسفنب ةدوصقم ةدجسلا نيع كانه بجاولا نأل « ةيبلصلا ةدجسلا ناكم عكر

 . اهماقم ةروصلا ثيح نم اهربغ موقي

 هيلع هللا معنأ ال اركش ةفلتخم لاعفأ ىلع تلمتشا ةدابع ةولصلا نأ اذه نايبو

 ع وکر لابو « ةميلسلا لصافملاو «ةنيللا ءاضعألا هذهب ةفلتخلا لاوحألا ىف بلقتلا نم

 هنوك ىف هيزاوي امب ال « دوجسلا نيعب كلذ قلعتيف دوجسلا ةلاح ركش لصح ال

 ٠ ةوالتلا بيقع عكر م اذإ ام فالخبو « هفالخبف انمه امأ . ىلاعت هلل اهظعت

 انال زجي ل ثیح ةدجسلا نع عوكرلا ىونو عكر مث «ةءارقلا تلاط ىتح دجسي لو
 ( ةءارقلا ىنعي ر ةولصلا لاعفأ نم وه امب اموجول اهنأل « اقيضم ةولصلا ىف بجت
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 اب افوصح بجرب الو ةولصلا ىف امئاذأ بجي فو 4 ةزلصلا لاعفأب قحا

 بجوي اهداف بجوي مل نإ اهف ةولصلا نم سيل ام ليصحت نأ عم اناصقن
 األ « ةولصلا ىف و اهئادأ كرت ول ةولصلا نم غارفلا دنعب ىدؤت ال اذهو « ًاصقن
 ةولصلا ةميرحتب الإ اهئادأ روصتي الف « انيب امل ةولصلا ءازجأ نم أزج تراص

 صوصخملا هلع ىفاهنم لعف لک ی دري نأ ةولصلا لاعفأ ینبمو «ةولصلا لاعفأ رئاسك
 اع ال هل اع ىضقي ندلاو انيدراص تاف ىتح اهلحم ىف ذوت مل اذإو « هذه اذكف

 . ايد رصي مل اذإ ام فالخم « نيدلا هب ىدأتي الف هيلع دوجسلاو عوكرلاو « هيلع ٠
 . لخادک «كلذب ىتكيف دجو دقو « عوضخناو مظنلا ىلإ كانه ةجاحلا نأل ءدعب
 مظعت لوصحم «.دجسلا ةيحن بانم كلذ بان ضرفلاب لغتشا اذإ دجسملا

 رهش فاكتعا بجوأ ناكو «ناضمر نع ماص اذإ ناضمر ىن فكتعملاو «دجسملا

 هلثلعو « فاكتعالا طرش وه « موض نع ايفاك كلذ ناک هسفن ىلع ناضمر

 فكتعاف ناضمر لخد قح فكتعي مف نابعش فاكتعا هسفن لع بجوأ ول

 نآل فاكتعالا ةص طرش وه ىذلا « .موصلا نم هيلع بجو ام كلذ بوني ال

 وه نمل هل وه اب یدّوی نيدلاو «٠ تقولا یضع ىلاعت هلل اقح هيلع انيد راص كلذ
 . اذه اذكف «هيلع اع ال هيلع

 ةدبح ماقم ع وکر لا مايقل ةينلا طرتشت له ةءارقلا لوطي نأ لبق عكر اذإ مث

 ىلإ ةجاحلا نأل يا ىلإ جاتحيال نأ بجوي ةتكتلا نم انركذ ام سايقف ؟ ةوالنلا

 فکتللک ءوني مل وأ یون ادجو دقو < قلا هذه ىف مظعتلاو ع وضحللا ليصحت
 لغتشا اذإ دجسلا لخد ىذلاو « فاكتغالا نع همايصب وني مل اذإ ناضمر ىف

 ىلإ انهه جاتحي :لاق نم انْئاشَم نمو ؛دجسلا ةيحن ماقم موقي نأ وان ريغ ضرفلاب

 ا جايتحالا مدع ینسآ لوألا لوقلا حجرو نا بحاص راتحخا مث ) ةينلا

 . ًارصتخم مئادبلا مالک یلتنا ( ةينلا

 « هللا ليبس نع كاضیف ن هلوق ىلإ - ةفيلخ كانلعج نإ دوواد اي »

 امإو « هنع بوغما ةبيغل ام« ريغلا نع ةباينلا ةفالخلا و : بغارلا لاق
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 هئايلوأ هللا فلختسا ريخألا هجولا اذه ىلعو ۰ فلختلا فیرشتل اماو « هزجعل
 فاختسيو# :لاقو « ضرألا ىف فئالخ كلعج ىذلا وه » :ىلاعت لاقو . ضرألا يف
 : ىلاعت لاق « فيلخ عج ءافلخو ‹ ةفيلخ عمج فئالحلاو « مكريغ اموق یر

 مكلعج ذإ اورکذاو» «فئالخ مهانلعجو » « ضر الا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي »

 ۱ . ها « حون موق دعب نم ءافلخ

 هلانلعج :امهدحأ ناهجو ةفيلخ هنوک ریسفت فو : ینیبرشلا بيطحلا لاق
 ` نأل < سانلا ةسايس فو «ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا قو ¢ ءايبنألا نم كمدقت نم فلج

 ىلع كلذو « ةبيغلا هيلع حصت نم قح ىف لقعي ان كلذو هفلخب نم لجرلا ةفيلخ
 2 . لاحم ىلاعت هللا

 یمسی ليواتلا اذهبف «مهف مكدحلا كفان سانلا ىف انكم كانلعج انإ :اهيناثو

 لجرلا ةفيلخ نأ : هلصاحو « ضرألا ی ىلاعت هللا ةفيلخ : لاقی هنمو « ةفيلخ
 تعنتما الف « ىلاعت هللا قح ىف ةعنتم ةفالحلا ةقيقحو «هتيعر ىف مكحلا ذفان نوكي
 . ىهتنا  ةقيقحلا كلت ىف مكحلا موزلل ةظفللا تلعج ةقيقحلا

 ةقاللا رمأو مهمدقت نم وأ ءايبنألا ءافلخ مهئافلخو ءايبنألا مه هللا ةفيلخ

 ىلاعت هللا ةفيلخ : لاقي الو : ةيطع نبا لاق : ناك فيك ع هللا لوسر دعب
 و

 رعشلا ىف ىج امو « هلبق نم ةفيلخ مهنم دحاو لكف ءافلحلا امأو « هلوسرل الإ
 ةنيلخ : ركب ىلأل ةباحصلا تلاقو . زوجت كلذف هللا ةفيلخ مهدحآ ةيمست نم

 ةفيلخ ةفيلخ : اولاق رمع ىلو الف . ىوث نأ ىلإ یعدی ناك كلذبو « هللا لوسر
 ز . (حورر نينمؤملا ريمأ ىلإ !راصتخا هنع لدعف « وام هللا لوسر

 « موصعلا ىنلا الإ ال حلصي ال ىلاعت هللا ةفالخ نإ : فيعضلا دبعلا لاق

 و ءاينألا متاخ دهع ىلإ مالسلا هيلع مدآ دهع نم ضرألا ةفالخ لزن مل اذهو
 . ىلاعت هللا نم مالسلا هيلع انيبنب ةلاسرلاو ةوبنلا تمتخ امل مث . هلسرو هللا ءايبنأ يف
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 لاق كلذلو ۰ موصعلا ىنلا ماقم موقت ةمألا هذه عومجم لعج نأب هتمأ ىلع

 ةمألا عامجإ لعج انهه نمو « « ةلالضلا ىلع ىمأ عمتجت نل » : مالسلا هيلع

 ىنلا ماقم ةيمألا ةمألا تماق الف « ممألا نم اهلبق نم نود ةمألا هذه ىف ةجح

 ءافلخ هدعب ءافلا تناكو « اپل رمالاو ةفيلعللا باختنا ین رمالا عجر موی

 ؟ (حورر یلاعت هللا نم ةفيلخ ىلإ ضرألا جایتحا ىلع ةيالاب لدتساو . ام لوسرلا

 : ماكحألا ىف یبرعلا نبا ىضاقلا لاق : اهماکحأو اهماسقأو هرامإلاو ةفالحلا
 ىلا لاق ۰ هديس لام ىف دبعلا مهرخآو مظعألا مامإلا مهلوأ ماسقأ ءافلحلاو
 مت لام ىف عار دبعلاو « هتيعر نع لوئس علکو عار ملك » : ول

 دبالف ءهسفنب رومألا لک ىلوت هنكمي ال مظعألا مامالا نأ ديب « هتيعر نع لوئسمو
 تايالو رصحب نأ ةيعفاشلا ضعب مار دقو « ةريثك ماسقأ ىلع یهو ةبانتسالا نم

 ق ةرامإلاو « ةرازولاو . ةماعلا ةفالحلا :ىهو « ةيالو نيرشع ىف اهعمجف عرشلا
 ةباقثلا ةيالوو « ملاظملا ةيالوو « ءاضقلا ةيالوو « حلاصملا دودح ةيالوو « داهجلا
 ؛ ةميثغلاو « 'ىفلا مسقو « تاقدصلاو ۰ جحلاو « ةالصلاو ؛ فرشلا لهأ ىلع

 ‹ عاطقألاو « ىمحلاو « هماكحأو « تاوملاو ؛ جارار « ةيزجلا ضرفو
 اهموهفم حيضوتو ةيالولا هذه لك ريسفت ىبرعلا نبا ركذ مث . ةيسحلاو « ناويدلاو
 نآرقلا ماكحأ ر تئش نإ هعجارف « فلسلا لماعتو صوصنلا نم اهتابثإ عم
 ۰( یلالا یرعلا نال

 نسحلا نع هدنسب صاصجلا لاقو : رومآ ةشاث ماكحلاو ةاضقلا ىلع مزاب
 ووشخم الو هوش نأو « ىوملا اوعبتي ال نأ « ائالث ماكحلا ىلع ذخأ هللا نإ : لاق
 ' ىف ةفيلخ كانلعج انإ دوواد اي و أرق مث  الیلق انمي هتايآباورتشي ال نأو سانلا
 ةاروتلا انلزنأ انإ » أرقو ةبآلا « ىوملا عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا
 سانلا اوشختت الف» -هلوق ىلإ- «اوملسأ نیذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف
 .«نوشخاو
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 ءاضقلاو یوتفلل رساجت نم امأو ء هلهأ نع الا ىنعي ال داهتجالا ىف ءاطخا

 نع ةملس ىنأ نب دایح نع برح نب نایلس یورو : رانلا ىف وهف مع نودب
 : نسحلا لاقف ۰ سايإ یکبف نسحلا هاتأ ةيواعم نب سايإ یضقتسا ال : لاق ديمح
 ين دحاوو رانلا ىف نانثا « ةثلث .ةاضقلا نأ ىنغلب : لاق ! ةلئاو ابأ اب كيبكي ام

 لجرو «رانلا ف وهف یوما هب لام لجرو . رانلا ف وهف أطخأف دهتجا لجر :ةنجلا
 « نایاسو دوواد أبن نم صق هللا نإ : نسحلا لاق . ةنجلا ىف وهف باصأف دهتجا

 ناملس ىلع ىنثأف « العو امكح انينآ الكو  هلوق ىلإ - ثرحلا ىف نامكحي ذإ »
 ١ . دوواد منی مو

 ثيدحلا يف ركذ ام یعم ةريره یآ ثيدخ ىف نب دقو : صاصجلا لاق

 ثيدحلا قاس مث < رانلا ىف وهف أطخأ اذإ ىضاقلا نأ « ةيواعم نب سايإ هاور یذلا
 ةنحلا ىف دحاو « ةثلث ةاضقلا: لاق » رام ىنلا نع هسيبأ نع ةديرب نبا ىلإ هدنسب

 فرع لجرو «هب یضقف قلا فرع لجرف ةنجلا ىف ىذلا امأف « رانلا يف نانثاو

 « رانلا ف وهف لهج ىلع سانلل ىضق لجرو ءزاثلا ین وهف مكحلا ىف راجف قحلا
 صاصج ) لهجب ءاضقلا ىلع مدقت ىذلا وه نيئطخملا نم رانلا ىف ىذلا نأ ربخأف
 . ( هظفلب

 مأ ضرألا ىف نيدسفملاك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نبذلا لعجن مأ »
 « راجفلاک نيقتملا لعجن

 بهذ نمو « یعفاشلا مامإلا ةيآلاب لدتسا : یذلاب ملسملا لتق ى مالكلا

 مكح نأل كلذو « ًايمذ وأ ايبرح ناك ءاوس رفاكب لتقي ال ملسملا نأ ىلع هبهذم
 الف ةاواسلا ىلع ینتبی صاصقلاو « امف ماعإلسملاو رفاكلا نيب ةاواسلا مدعب نآرفلا

 بهذو . . ماكحألا ىف ىلرعلا نبا هركذ اذك < ًايمذولو رفاكب ملسم نم صتقي

 . یذلاب لتقي ملسملا نأ ىلإ هباصا و هللا همحر ةفينح وبأ مظعألا انمامإ

 انوکو < اهقايس هيلع لدي اك ةرخآلا مكح ىف اهنأ ةيآلا نع باوجلاو
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 : رجافلا اذکو نمّولا یواسی ال رفاکلا نأ یعلاف « ةمايقلاو ثعبلا ع وقو ىلع الیلد

ةاواسم عون اهني ررقي نأ اني ال كلذو <« ةرخآلا يف ىتملا
 ضعب ىف ايندلا ىف 

 ةمصع ىف للاب ىذلا ةاواسم ىلع نوقفتم ةمنألاو ءاهقفلا نأ ىرتالأ . ماكحألا

 اب مكحم ىلا یه ةاواسملا هذهو ؛ةحيحصلا ثيداحألا قوطنم وه اك «لاملاو مدلا

 هللا ىضر رمع نبا نع هننس ىف ىنطقرادلا ىور امب ةيادملا ىف هديأو “ صاصقلا

 لتقيال » مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق نع باجأو . ىذب السم لتق فَي ىنلا نأ هنع

 فطعلاو .« هدهع ىف دهع وذ الو » قايسل ىلرحلا هب دارلا نأب « رفاکب نمّوم ىف

 3 : . ( هياده) ةرياغملل

 ةميقو نمشلاب ذخأي عيفشلاف ةعفشلاب هيلع ىضق مث ابف ىنب اذإ رادلا یرتشم
 . ىضق مث ايف ىنب اذإ رادلل یرتشلا نأب لاق نم ةيآلاب لدتسا اذكو : ًاعولقم ءانبلا

 مامإلا بهذ هيلإو < ًامئاق ءانبلا ةعميقو نمللاب اهدخأت عيفشلا ناف « ةعفشلاب هيلع
 ءاببف ىنب اذإ رادلل ىرتشملا نأب لالدتسالا هجوو . انتمثأ نم فسوي وبأو ىعفاشلا

 هنإف  اهنم ىب اذإ ضرألا بصاغك نوكي الف « ىعرشلا هكلمو قحلاب ینب دقف

 نيب انيوسل كلذك ًاضيأ ىرتشملا انلعج واف .« ًاعولقم الإ ءانبلا ةميق نم ىطعي ال

 . ةيآلا مکح فالخ وهو « راجفلاو نيقتملا

 « اعولقم انا ةميقو نمثلاب اهذخأي عيفشلا نإ : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو
 هل نم ةهج نم طيلست رغ نم ريغلل دكأتم قح هب قلعت لحم ىف یب هنأ ههجوو
 قح نم ىوقأ هقح نأل.اذهو .؛ نوهرلا ف ىنب اذإ نهارلاك ضقنيف « قلا
 ى.اذك « هتافرصت نم هرغو هتبهو هعيب ضقني اذطو « هيلع مدقتي هنأل ىرتشملا
 ةيآلا مكح قاني ال ماكحألاو رومألا ضعب ى:ىواستلا نأ : هلصاحو . ةيادملا
 يف بصاغلا مكحب یرتشلا مكح ىوانسي نأ يف . ريض الف . ايلك اکح ةاواسلا دعب
 ' 'مكح یف ناقرتفي مث « ريغلا قح قلعت وهو نيب ةلعلا كارتشال ايندلا ماكحأ ضعب
 ” . اهنيب ناتشو «قساف هيلع مثآبصاغلاو هءانب ىف هيلع. ملال یرتشلا ناف ءةرخالإ,
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 احسم قفطف - هلوق ىلإ  دايجلا تانفاصلا یشعلاب هيلع ضرع ذإ »

 . « قانعألاو قوسلاب

 هکلم لاح ين مالسلاو ةولصلا هيلع ناملس ىلع ضرع ىأ : ريثك نبا لاق

 رفاح فرطو ثالث ىلع فقت للا یهو : دهاجم لاق تانفاصلا ليحللا هناطلسو

 هدنسب ريرج نبا لاقو .فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكو . عاارسلا :دايجلاو «ةعبارلا

 . « دايجلا تانفاصلا یشعلاب هيلع ضرع ذإ » : لجوزع هلوق ىف ىميتلا مهاربإ نع
 مهاربإ نع هدنسب متاح ىلأ نبا لاقو « ةحنجأ تاذ ًاسرف نیرشع تناك : لاق

 سرف فلأ نيرشع مالسلاو ةولصلا هيلع نايلس تلغش ىلا ليحللا تناك :لاف ىميتلا

 . ( ريثك نا ر ملغأ هتلاو . هبشأ اذهو « اهرقعف

 « باجحلاب تراوت ىتح یهر ركذ نع ربسلنا بح تيبحأ ىفإ» : هل وقو

 :هناحبس هلوقو « اربخ كرت نإ » : ىلاعت هلوق هنمو « لاملا ىف هلاعتسا ريثك ريحا

 ىتح رخ :لالل لاقي ال :ءالعلا ضعب لاقو . « هللا هملعي ريخ نم اوقفنت امو »

 هلل ىلوم ىلع لخد هنع هللا ىضر ايلع نأ ىور اک «بیط ناكم نمو اريثك نوكي ١
 كرت نإ » : لوقي ىلاعت للا نأل « ال :لاق ؟ نيمؤملا رمآ اي ىصوأ الأ : لاقف

 مبج ناو كاحضلا نع انهه لالاب هريسفت یورو ) ريثك لام كل سیلو « اربخ

 ها (عمر
 لغش هنآ غ نرسفلاو نت ی : ريثك نا لاقو

 اد اهكرتي مل هنأ هب عطقي ىذلاو . ١( ) رصعلا ةولص تقو تاف ىتح اهضرعب
 دعب اهالص ىح رصعلا ةولص نع قدنصنا موي 882 ىبنلا لغش اك انايسن لب

 . هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف تباث كلذو ؛بورغلا

 :ليقو . راپلا رخآ ,هلعفي ناك لفن هتاف امو ضرفلا هتفي مل : ليقو (۱)
 . ( فلؤم ) ح ورلا ىف اذك «ًاقلطم تقولا ال تقولا لوأ هتاف امنإ
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 لاق « قانعألاو قوسلاب احسم«قفطف ىلع اهودر» : لجوزع هلوقو
 رمأ مث كيلع ام رخآ ىبر ةدابع نع ىنيلغشت ال هللاو ال : لاق : ىرصبلا نسحلا
 « فوبلاب اميقرعو اهقانعأ برض : یدسلا لاقو ..ةداتق لاق اذكو « ترقعف اهب
 نا نع یورو . تابآلا ريسفت يف روهمجلا نع روهشلا وه ركذ ىذلا اذهو
 لوقلا اذهو « اه آبح اهيبقارعو ليحلا فارعأ حس لعج هنأ هنع هللا ىضر سابع
 حیشلاو ىزارلا مامإلاو ( انباحصأ نم صاصجلا هراتخا اذکو ر ريرج نبا هراتخا
 هرکذ و « تاحوتفلا نم نيرشعلاو ةأملا بالا ىف ىبرعلا نبا نيذلا ىح. ربكألا
 اضيأ یعلا اذه نأ كش الو . رهاوجلاو تيقاويلا ف ىنارعشلا باهولا دبع خیشلا
 هنأل : ريرج نا لاق ء هيف ةدزاولا راثالاو رابخألا نع رظنلا -عطق اذإ لمتحم
 نر لاا نأ eba بس راي أب ير الاب 2 RA ات قار م
 : : اه بنذ الو ابلپ رظنلاب هتولص

E O E a A 

 یا یز ےک ا رقبا ير ولام قاب ار اب

 ىلا حيرلا وهو « اهنم ريخ ام لجوزع هللا هضوع ىلاعت هلل اهنع ج رخ ال اذهلو
 ءامهدلا لو ةداتق ىبأ نع دم مامالا یورو . باصأ ثيح ءاخر هرمأب یر <

 انل لاقف « ةيدابلا لهأ نم لجر ىلع انيتأ : الاق تيبلا وحن رفسلا نارثکی اناکو
 :لاقو + لجوزع هللا هملع امم ینملعی لعجف ام هللا لوسر یدیب ذخأ :ىودبلا
 رثک نبا ) هنم ًاريخ لجوزع لا كاطعأ الإ لب ها اق یخ عدت ال كننإ
 . ( ريسي فذحم

 ساب دارا نوکو رق لوأ روهمجلا دنع ام :لوقأو : ح ورلا قو
 يف لیعسالاو طسوالا ین ىناريطلا ج رخآ « رابخألا ضعب هيلع لد دق عطقلا وه

 هلوق يف لاق هنأ يَ ىننلا نع بعك نب یی نع نسح دنسب هيودرم ناو همجعم

 هلوق دعب سیلو . فیسلاب اهقوس عطق :« قانعألاو قوسلاب ًاحسم قفطف » : ىلاعت
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 ام هيف سيل ذإ ءاذه لثم ىف ربحلا اذه لثم ىنكي لئاقل لوق مالسلاو ةولصلا هيلع
 هلل انابرق كلذب مالسلا هيلع اهلعج دقو < ىوقأ الن الو المع فلا 2

 اهعذ یتأتیل بيقارعلا فسك لعلو . هنيد ىف ًاعورشم لیلا بيرقت ناكو لاعت
 . ىهتنا  ةلوهسب

 : ماكحأ ىلع ةبآلاب لدتسيو : هسفنب ةيعرلا لاوحا صحفت رم ىلع بجي
 شتفی نأ هيلع سانلا رومأ نم رمأ ىلوتمو ريمألاو مامإلا ىلع نأ : لوألا

 اک . ةيلكلاب هباونو هلامع ىلإ هلكي الو « انايحأ هسفنب هيعريو هالوتي ام لاح نع
 عم هسفنب امف رظنلاو هيلع داهجلا ليخ ضرع نم مالسلاو ةولصلا هيلع ناملس لعف
 رمغ هيلع ةبآلا ةلالد نأ الإ ةيآلا هذه تحت الوقنم هرأ مل نو مكحلا اذهو . اهترثك
 نيدشارلا ءافلحلا لماعت هب دهش اک هجو ريغ نم عرشلا ىف تباث رمأ وهو . یخ

 مهصرحأ ناك هنع هللا ىضر هنإف «نيعمجأ مهنع هللا ىضر مظعألا قورافلا اهس الو

 . ليللاب سسعتي و هسفنب كلذ ىلوتي ناكو ةاعرلا لامعأ صحفتو ةيعرلا لاوحأ شيتفت ىلع
 ىلع لوهذلاو نايسنلا زاوج : ىناثلا : رباكألا ىلع نايسنلاو لوهذلا زوجي

 مهنأش ىلإ رظنلاب تابحتسملا دكوأ ناك نو ابحتسم ناک امع امس ال < راک الا

 (كوسلا لئاس ر

 ةدابعب لاغتشالا تقولا كلذ ىف زوجي ال ةصوصخم ةدابع تقولل ناك اذإ
 صخن .ىتلا ىرخأ ةدابع تقو ىف ةدابع ىف لاغتشالا نأ : ثلاثلا : ىرخأ
 يش ىأ ىلإ هالوم رمأ ىلإ هعمس نوكي نأ دبعلا قح امنإو « أطخخ تقولا كلذب

 وہاب هتولصو هركذ نع لغتشي مل مالسلا هيلع ناملس ناف « هيف ع راسيف هوعدي

 «تابرقلا مظعأ نمو داهجلا ةدع یه يلا ليحللا ىف رظنلاب لب قلاب ذایعلاو بعلو
 فسأتو هسفن نم ةيطخ كلذ دع ىرخأ ةدابعب ًاصوصخم تقولا كلذ ناك امل نكلو

 ىدون اذإ هنإ : ىلاعت هللا مهمر اناهتف لاق انهه نمو < كرادت ىأ هكرادتو هيلع

 « عيبلا كرتي نأ ةعمجلا هيلع بجت نم لك ىلع بحي « ةعمجلا موي نم ةولصلل
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 ةءارقک. هسفن ىف ةدابع لغشلا كلذ ناك ولو « ةعمجلا ىلإ ئعسلا ىوس لغش لكو

 . كلذ لاثمأ و لفاونلاو نآرقلا

eRننس نم نأ : عبارلا :  

 نع ةلفغلا بابسأ ةحزإو « ىلاعت هللا ركذ نع مهلغشي ام ةلازإ رباك لاو ءايبنألا
 هيلع ناهلس هللا ىىن لعف اک « ةحابملا تاقافترالا ةلمح نم تناك ناو « مهلاوح

 كلذكو « ىلاعت هلل ًابضغ اهحيذ ثيح ةولص نع هلغش یتلا ليحلاب مالسلاو ةولصلا
 لع اه ةيماش ةصيخ مهج وبأ هيلإ یدهآ امل همالسو هيلع هللا تاولص انيبنل عقو

 ةصيمخلا هذه یدر» :( اهنع هللا ىضر ةشئاعل ) لاق فرصنا الف ةولصلا ابف دهشف

 اطولا ىف كلام هجرخأ «ینتفی داكف ةولصلا ىف اهملع ىلإ ترظن ىنإف مهج ی ىلإ
 ىراصنألا ةحلط ابأ نأ » ركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام ىور كلذكو . هريغو
 سمتليو درتي قفطف (۱ ):یسبد راطف هطئاح ىف ىلصي ناك هنع لاغت هللا یضز

 وه اذإف « هتولص ىلإ عجر مث « ةعاس هرصب هعبتي لعجف « كلذ هبجعأف اجر
 هللا لوسر ىلإ ءاجف « ةنتف اذه ىلام يف ىتباصأ دقل : لاقف ؟ ىلص مك ىردي ال
 وه « هللا لوسر اب : لاقو + فق طاع ااا لا رک ل ال
 هللا ىضر نافع نب ناهع هعابف » ىرخأ ةياور یفو . تئش تئش ثيح هعنضف هلل ةقدص
 ۱ ر نسمحلا لالا كاذ ىسف اق نیس هم

 هکلم نع لازپ ءايشألا هذه لاثمآ نأ ةدراولا تایاورلا نم مع دق نکلو
 كلذلو « ةمعتلا نارفکل ىرخأ ةيصعم اهنلف * « لالا ةعاضإ ىلإ یضفی ال ثيحب
 نع هشلفش نيحرانلاب هبايث قيرحت لح ىلع كلذب هلالدتسا هللا همحر ىلبشلا ىلع در

 ىن ةيفوصلا ةداسلا نم ینارمشلا باهولا دبع هتمص مدع ىلع هبن « هلالج لج هبر
 . ( عور ) « راک ال دئاقع ىف رهوجلاو تيقاويلا » هباتك

 سرفلا نأ ىلع ةیالاب لدتسي :سماخلا مارحوأ لالحليخلا محل ىف مالكلا

 هبشي رئاط : ليق ةلمهم نيسو ةدحوملا ناكسإو ةلمهملا لادلا مضب (3)
 486 لبق . ( فلؤم ) ةمامهلا
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 رقبلاو ماعنألا نم هريغك هب برقتي ناكو «مالسلا هيلع ناملس ةعيرش ین الالح ناك

 هللا ىضر رباج نع حيحصلا ىف امك ًاضيأ مالسإلا ىف الالح ناك امك اهلاثمأو مقلار

 . روصتي ال هنأ لالدتسالا هجوو هآسرف لع هللا لوسر دهع ىلع انلكأ» :لاق هنع

 لحم ال هنإف « لاملا عاضأو هجو ريغ ىف اذ هنأ مالسلا هيلع ناولس هللا یبن نع

 . ماعطإلاو لكألل حبذلا ىلع مالسلا هيلع هلعف دب ال ذئنيحو« عرش ىف

 عطق فیسلاب حسلا ىندي ر ىناثلا هجولا ىلع هلوأت نم : صاضملا لاقو

 سيلو « عفن الب اهفلتيل نكي مل ذإ < سیا مر ةحابإ ىلع لدتسي ( بيقارعلا

 . ةعفنملا نوكيو < هفالتإب ىلاعت هلل ادبعتو لک الا مرحم نوكي نأ زئاج هنال كلذك

 نم سانلا عنتميو ىلاعت هللا هتيم نأ ًازئاج ناك هنأ ىرتالأ ءهريغ نود رمألا ذيفنت

 . ىهتنا  هدعب هلك أب عافتنالا رظحو هفالتإب دبعتي نأ ًازئاج ناكف ؟ هلک أب ع افتنالا

 ى لعفی یلاعتو هناحبس هلل رمألاف ذگنیحو « هسفن دنع نم ال « یلاعتو هناحبس هلل

 دن نم دبعلا هلعف اذإ مزلي امن لالا ةعاضإ رظحو <« ءاشي اب رمأيو ءاشي ام هقلخ
 . ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو . هسفن

 « باهولا تنأ كنإ یدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم یل بهو ىلرفغا بر لاق »

 «هتمظعل یربغ دحأل حصي ال ىأ « ىدعب نم » : هلوق : ح ورلا ىف لاق

 نم معأ وهو هللا ريغ ىأ « هللا دعب نم هيدبي نف» ىلاعت هلوق ىف ام ريظن انهه دعبف
 :كلوقک ةيانكلا ليبس ىلع ةمظعلاب كلملا فصو دارملاو هرصع یف ريغ نوكي نأ

 . نأ ديرت ناك  هلاثمأ سانلا يف ناك ابرو - لالاو لضفلا نم دحأل سيل ام نالفل

 دمح نب دبع ج رخأ امو . ةسفانم نوكيل « هلثم دحأ ىطعي ال امظع ائيش كلذ نم

 ىنأ نع هيودرم ناو لوصولا رداون ف یذمرتلا مكحلاو یاسنلاو لسمو یراخبلاو
 ىلع تلفتی لعج اتیرفع نإ » : ای هللا لوسر لاق : لاق هنع هّلا ىضر ةريره

 بم و
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 هطبرأ نأ تم دشلف ۽ هنم یتکبآ ىلاعت للا نو « قالص ىلع عطقیل ةحرابلا

 لوق تركذف لک هيلإ اورظنتف اوحبصت ىتح « دجسلا ىراوس نم ةيراس ىلإ

 ىلاعت هللا هدرف «ىدعب نم دحأل یغبنی ال اكلم ىل بهو ىلرفغا بر » :نایلس ىخأ

 هيلع ناملس هيخأ ةوعد ةياعر لامك دارآ مالسلا هيلع هنال « كلذ فاني ال اسا

 تيرفع طبر درج سيل مظعلا كلملاف الإو «مظعلا كلملا كلذ. هنمضت يش كرتب مالسلا

 . ٠ةيآلا «حيرلا هل انرخسف» آلا ىلاعت هلوق هنمضت ام رئاسوه لب ةيراس نإ“
 قبل ۳۷۸۵ یھ 9 «فصولا ءاعدلا بصم نإ : مهضعب لاقو

 ی نب ءاطع نع یعلا اته یورو < یم هانی ناب یرقفعایف وه نم یربغ

 . ةداتقو ح ابر

 عیرفتلا قايس ىف ام مهفیو «هتايح ىف هنع هکلمبلس مدعب ءاعدلا : هلصاحو
 اذه نوکی نأ زوجو . دعب هنع بلسب ال بهو ام نأو « مالسلا هيلع هلاوس ةباجإ

 ءاعدلا نسحي امم لجوزع هللا ةمعن ماودف بلس,مدقتب ۸ ناو ۰ بلسلا مدعب ءاعدلا

 لبق هکلم بلس مالسلا هيلع هنأ كلذ ىلع مزلی الف . كلذ نم یالم راثالاو « هب

 ۱ . ( هظفلب ح وو ر كلذ

 : ىلاعت هلوقب اهل راشلا مالسلا هيلع هتنتف ةصق يف مهضعب نع یورب اك

 بلس مالسلا هيلع هنأ نم « بان مث ًادسج هيسرك ىلع انیقلأو ناملس انتف دقلو »

 الوب رخل بک اه قط ودبل یه وپ نیز ی هل طرق

 ۽ اهل یرق هنأ مهضمب

 نبا ىلإ هدانسإو « تايلئارسإلا نم اهلك هذه ىرأو : ريثك نا لاقو

 امتع هللا ىضر سابع نا هاقلت امن هنأ رهاظلا نكلو « یوق ا یضر سابع

 « مالسلا هيلع ناملس E نودقتمپال ةفناط مهفو «باتکلا لهأ نم - هنع حص نإ -

 رکذ اهدشآ نم تارکنم قایسلا اذه ىف ناك اذلو < هيلع نوبنکی مهنأ رهاظلاف

 طلسي مل ىبجلا كلذ نأ فلسلا ةمتأ نم دحاو ريغو دهاجم نع روهشلا نإف «ءاسنلا
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 هيبنل ًاميركتو افيرشت لجوزع هللا نهمصع لب مالسلا هيلع نايس ءاسن ىلع
 مجمع هللا ىضر فلسلا نم ةعامج نع ةلوطم ةصقلا هذه تيور دقو <« مالسلا هيلع
 لهأ صصق نم ةاقلتم اهلكو « نيرخآ ةعاجو لس نبا دیزو بیسلا نب ديعسك
 . اصخلم ريثك نبا ) یهتنا - باوصلاب ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو . باتکلا

 ناطیشلا نأل ‹ ًاعطق لطاب لوق هنا : ینرعلا نبا ركب وبأ یضاقلا لاقو

 سانلا ىلإ افوشکم قحلا ةروصب قلحلا ىف نوککحالو . ءايبنألا ةروصب روصتب ال

 . لطاب ىف ناطیشلا عم مهو قح ىف مهبن عم مهنآ سالا نظی یتح « مهم ىأرمب
 هرکذ نع هعزنی ام لوقلا اذه لاق نمل نيدلاو ةفرعلا نم بهول كبر ءاشولز

 . هريغ هب لضی ىتح « هدعب نم ناوید ىف هدلخي نأ نم هعنیو

 : ماكحأ ىلع ةيالاب لدتسیو

 : حلاص ضرغل هاجلاو كلما بلط زاوج

 اک « ًالاص ضرغلا ناك اذإ ایندلا ف ةلزئملاو كللا بلط زاوج لوألا

 ضرألا نئازخ ىلع ىلعجا » : لاق ثيح مالسلا هيلع فسوب هللا ین نم عقو

 نوكيل هدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم مالسلا هيلع نايلس بلط اکو و ملع ظيفح ین

 لصوتيل وأ ( ١ ر ءانثتسالا نم هتاف امع بلق ربجو ةرفغلا هلاؤس لوبق ىلع ةمالع

 یا لاكشإ الف « حلاصلا دبعلل ةح اصلا ايندلا تمعنو «یلاعت هللا ةعاط ريثكت ىلإ هب

 مالسلا هيلع ناملس ةنتف ةصق نم فورعملا حيحصلا وه ام ىلإ ةراشإ )١(

 نم دحاو لك ةليللا ىنأي هنأ فلحف « هركسع ضعب ىلع بضغ موي تاذ هنأ

 ىف ناثسي لو «هللا ليبس ی ًادهاجم ًاعاجش الجر اهلك دلتف  ةأم تناكو - هئاسن

 ةدحاو الإ نبنم دلت لو ءاسنلا عماج هنأ ىتح « ىلاعتو هناحبس هضري مف . همالك

 هيسرك ىلع انيقلأ » ىلاعت هلوق ف دسجلاب ىنكملا وهو « ةقلحللا مات ريغ اطقسم

 . فلؤم ( نآرقلا نايب ر اهیحیح يف ناخيشلا هجرخآ اذك « ًادسج



 ع

 يرد لب مارا بشي نإ قل ذل بح

 .( حورر ام -
 ىلع لالدتسال ةيآلاب حصی ال هنآ i :ةمرحو ةحابإ نجلا رخست ىف مالكلا

 ثیدح اب اجاجتحا مهضعب معز امل هل مهتعاطو نجلا ریخست یعدا نم رفکت

 ةوعدل تیرفعلا لیبس ىلخ هنأ هيلع همالسو هللا تولص انیبن نم اقباس روك ذلا

 مادختسا نأ قلا نإف « یدعب نم دحأل ىغينيال اكلم ىل به» مالسلا هيلع نابلس

 مئازعلا لهأ هلعفي انك تاضایرو ءافسأ  ةطساوب نكي مل مالسلا هيلع ناملسل تباثلا نجلا ٠
 متأ هجو ىلع اضيأ ناکو ۶ يش ةطساو ريغ نم.ىهلإ ريخست وه لب « اننامز ىف

 راقت لع مالسلا هيل اسب شتان :ةيحؤتسلا للا كلا ضعب كلذ عم رهو
 مدع رهاظلاف « خبلإ انرخسف » ىلاعت هلوق هنمضت ام عومجم صاصتخا ةيآلا ةدافإ

 كلذ ىعدي نم ًارارم اندهاش نحنو « نجلا نم يش مادختسا ىعدي نم رافک |

 .( حور ) رباكم وأ یئاطسفوس الإ هركني ال هجو ىلعهاوعد قدص راثآ .اندهاشو

 نكي مل مالسلا هيلع ناملسل اصتخم ناك نإ نجلا ريخست نأ :همالك لصاحو ۱

 ثیداب اذکو : تلق . ةدهاشلاب هلوصح تبث دقو « دعب دحأ دي ىلع لصحیل

 هطبرأ نأ تممه دقف هنم ىنكمأ ىلاعت هللا نإ » : : ياب ىنلا لوق ناف « قباسلا

 هنأ ريغ مالسلاو ةولصلا هيلع هل رخست نجلا نأ ىلع لدي ثيدحلا « ةيراس ىلإ

 ًاصتخم ناك ولف « هكرتف مالسلا هيلع ناملس هيخأ ةوعدل ةياعرلا ةياغ هيف ىعار ۱

 . هدعب دحأل هيلع نکمتلا لصحب دكي مل مالسلا هيلع ناملسل

 ىضرم ريغ نك نجلا ريخست نأ ىلع مالسلاو ةالصلا .هيلع هلعف دهشي ! معن
 انلق ىذلا اذهو . هب ىلوأ هريغف « مالسلا هيلع نایلس نأش ىف بدألا لامكل هدنع
 لحالف للا امأو . ةرفکلا نم هرخستو هدابعتسا لحي نجلا ناك اذإ هزاوج نم

 هناحبس هللاو . نخب ال اك « ناسنالا ىف اك هجو ربغآ نم ہدییقت وأ هقاقرتسا

 . ملعأ ىلاعتو
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 لك نيطايشلاو . باصأ ثيح ءاخر هرمأب ىرجت حيرلا هل انرخسف »
 « دافصألا ىف نينرقم نرخآو . صاوغو ءانب

 « ةفصاع حيرلا نميلسلو » :ىلاعت هلوق فاني الو ءابتدشل كرح ال ةنيل ءاخرلا

 ثيح ىأ « باصأ ثيح و . هيل مالسلا هيلع ناملسلو ةفصاع اهناذ ىن تناك اهن
 ى نيديقم ىأ « نينرقم » . هنع هللا ىضر سابع نبأ نع ىور اک دارأو دصق
 لغلا ىتعأ ةعماجلا :ليقو « روهشملا ىف ديقلا وهو دفص عج ؛ دافصألا ۱ . نرقلا

 . قنعلا ىلإ نيديلا عمجمي ىذلا

 ثيحب مالسلا هيلع ناملس هبهوتسا ىذلا كلملا ريسفت هلك اذهو : تلف

 : هتوعد تبيجأ دقو هريغ دحأل ىغبني ال

 نايلسب هصاصتخا قاني ال ضعبلل نجلا ريخستو ءاوسفا ىف نارطلا

 لالا هجو ىلع مالسلا هيلع هدعب دحأل عومجما اذه طعي ملف : مالسلا هيلع

 اذكو « نايحألا ضعب ىف ءاوملا ىف ناريطلا نم ءايلوألا ضعبل عقو ام قاني الف

 «لانکلا هجو ىلع نكي مل مهل اهريخست نإف «تاقوألا ضعب ىف نبا ضعب ريخست

 . مالسلا هيلع ناملسل ناك امك ماودلا ىلع الو نجلا عون ىف مومعلا هجو ىلع الو

 نكمي نجلا نأ ىلع ةيآلا تدافأو : دويقلاو دافضألاب نجلا دییقت نکع

 لاكشأب لكشتلا ىلع ردقي فیلل ىران مسج قیقحا ىلع هنأ عم « هسبحو هدیقت

 ةداعلا قرخ ىلع ناك نإ دييقتلا اذهو . ةقيض عضاوم ىف ذوفنلا ىلعو « ةفلتخم

 مهديق مالسلا هيلع هنأ نم عنام ال « هيف لاكشإ الف مالسلا هيلع ناملسل ةزجعم

 دافصألاب مهديق مث « لكشلا كلذ رييغت ىلع نوردقي ال ثبحم بيلص لكشب

 ىلإ دوعلا الو هريغب لكشتلا هنكمي الو « هب ديقتي دق لكشب رهظ اذإ ناطيشلاو

 ناطیشلا.دیقی ناسنإلا رظن نأ هرس سدق نیدلا ىع رک الا خيشلا صن دقو . ناك ام

 هنع هرظن فرصي لو لكشب اناطيش ناسنالا ىأر ىّتف-« هيف ہار ىذلا لكشلاب
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 ةص رف دجي نأ ىلإ رخآ لکشب لكشتلا الو هع ءافحللا ناطیشلا عطتسي مل ةيلكلاب

 * ( فد ) نيع ةشمرب ولو هنع رظنلا فرص

 « باذعو بصنب ناطيشلا یس لأ هبر ضان بریآ اب رک

 .ناطیشلا ىلإ سلا دانسإ :لیق : : مالسلا مملع ءايبنألا ىلع طلستب ال ناطيشلا

 0 مالسلا مهملع ةكئالملا ءانث عمس ةنعللا هيلع هنأ كلذو « هرهاظ ىلع

 هل ءالتبا لجوزع لعفف هدلوو هلامو هدسج ىلع هطلسي نأ ىلاعت هللا لأسو هدسحف

 مهلع هان لع نا امت هللا طلسي نأ زوجي ال : :لاقف.كلذ ىرشحمزلا ركنأو

 الإ ًالاص عدي ۸ كلذ ىلع ردق ولو « هرطو مهييذعتو مهباعتإ نم ىضقيل مالسلا

 . بسحف ةسوسولا الإ «هل ناطلسال هنأ نآرقلا ین رركت دقو هکلهو هبكن دقو

 ايف هل هتعاطو هيلإ هتسوسو تناك امل : لاقف ازاج انهه هيلإ سلا دانسإ لعجو
 ىعار دقو « هيلإ هبسن باذعلاو بصنلا نم هب ىلاعت هللا هسم امف اببس سوسو

 هنأ عم هئاعد ىف ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هبسني مل ثيح كلذ ىف بدل السلا هيلع

 . وه الإ هيلع ردقي الو هلعاف العو لج

 :ليق ةسوسولا هذهو : ةيفاعلا لأسي لب ءالبلا ىلاعت هللا لأسي نأ دبعلل سيل

 ىلع هريص برجیو نحتميل ءالبلا ىلاعت هللا لأسي نأ مالسلا هيلع هيلإ هتسوسو
 «ةقيقح ال مالسلا هيلع هماقل ةبسنلاب بنذ ةيفاعلا نود ءالبلا هلاؤسو <« هبيصي ام

 ملاظ ىلع هئاغتسا الجر نإ : ليقو . بنذلاب فارتعالا هئادن نم دوصقملاو

 « هسم اع كلذ ببسب ىلاعت هللا هسف هئخي ملف هتثاغإ كرتب ناطيشلا هيلإ سوسوف

 . ( هظفلب حور ) كلذ ريغ ليقو

 ةولصلا هيلع بويأ هلوسرو هدبع ىلاعتو كرابت ر ؟ لي : ريثك نا لاقو

 نم قبب م یح.هدلوو هلامو هلسج یرضلا نم هب ىلاعت هءالتبا ناك امو « مالسلاو

 هضرم ىلع هب نعتسی يش ايندلا نم نم هل قبي لو «هبلق ىوس ًاميلس ةربإ زرفم هدسج
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 مذحت تناکف « هلوسرو ىلاعت هللاب اهنامال هدو تظفح هتجوز نأ ريغ هيف وه امو
 ف كلذ لبق ناك دقو « ةنس ةرشع ىنامن نم اوحن همنحو همعطتو ةرجألاب سانلا

 ىلإ لاخلا هب لآ یتح كلذ عيمح بلسف ءايندلا نم ةلئاط ةعسو دالوأو لیزج لام

 ىوس ديعبلاو بيرقلا هضفرو ءاهلامكي ةدملا هذه ةدلبلا لبازم نم ةلبزم ىلع ىتلأ نأ

 ةمدخ ببسب الإ ءاسمو ًاحابص هقرافتال تناك اهنإف « اهنع ىلاعت هللا ىضر هتجوز
 لجألا متوردقلا یهتناو «لاحلا دتشاو لاطلا لاط الف . ًابيرق هيلإ دوعت مث سانلا

 محرأ تنأو رضلا ىنسم ىنإو : لاقف نلسرلا هلإو نيلاعلا برل عرضت ردقلا
 . « نيمحارلا

 ناطيشلا یتسم ىفأ هبر ىدان ذإ بويأ اندبع رکذاو » ةميركلا ةيآلا هنه ىو

 ذل شر سا لإ امهدنسب اعيمج متاح ىنأ ناو ريرج نا لاق « باذعو بصنب

 مالسلاو ةولصلا هيلع بويأ هللا ىب نإ » : لاق مال هللا لوسر نإ : لاق : هنع

 صخآ نم اناك نيلجر الإ ديعبلاو بيرقلا هضفرف ةنس ةرشع یفامن هئالب هب ثبل
 دقل هللاو ملعت : هبحاصل امهدحأ لاقف « ناحورو هيلإ ناودغي اناك « هب هناوخإ

 ذنم : لاق ؟ كاذ امو : هبحاص لاق « نيملاعلا نم دحأ هبنذأ ام ابنذ بويأ بنذأ

 لجرلا ربصي مل هيلإ احار الف . هب ام فشكيف ىلاعت هللا همحري مل ةنس ةرشع ىنامن

 ىلاعت هللا نأ ريغ لوقت ام ىردأ ال : مالسلا هيلع بويأ لاقف هل كلذ رکذ ىّتح

 ىب ىلإ عجرأف « یلاعت هللا ناركذيف ناعزانتي نيلجرلا ىلع رمأ تنك ینآ معي

 هتجاح ىلإ ج رحب ناكو :لاق . قح ىف الإ ىلاعت هللا ركذي نأ ةيهارك اع رفكأف

 ىحوأف الع أطبأ موي تاذ ناك الف « غلبي ىتح هديب هتأرما تكسمأ اهاضق اذإف

 دراي لستغم اذه كلجرب ضكرا نأ » مالسلاو ةولصلا هيلع بويأ ىلإ ىلاعت هللا
 وهو ءالبلا نم هب ام هللا بهذأ دق اهلع لبقأف رظنت تتفتلاف هتأطبتساف « بارشو

 اذه هللا يبن تيأر له «كيف هللا كراب ىأ : تلاق هتأر الف « ناك ام نسحأ ىلع

 : لاق . احيمص ناك ذإ « كنم هب هبشأ الجر تيأر ام كلذ ىلع هللاوف « لببلا
 :ح ورلا ىف لاق . ( هظفلب رشک نبا ر ريرج نبا ظفل اذه ثيدحلا « وه انأ ىنإف
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 غولب ف نکل نانثا هيف فلتح و عاذو عاش امم مالسلا هيلع هئالب مظع ن نإ

 . فالح هيف كلذ وحنو ةسانك ىلع ىتلأ نأ ىلإ هرم“

طلا لاق :ةرفنلا بجويام الإ ىرشب ضرع لك ءايبنألا لع زوجب
 لاق : ىسرب

فصب ( مالسلا هيلع بويأ ءالب ) نوكي نأ زوجي ال هنإ : قيقحتلا لهأ
 هرذقتسي ة

 هنحتمي نأ زوجيف لهألا باهذو ضرلاو رقفلا امأف «ريفنت كلذ ی ؛ نأل اهلع سانلا

 لك مالسلا مسلع ءايبنألا ىلع زوجي هنأ ىلقلل ديرملا ةياده قو . كلذب ىلاعت هللا

ركم الو ًامرع سيل ىرشب ضرع |
لو انمزم الو ايرزم احابم الو « اهو

 هفاعت ام ا

 انمزمالو :انلوقب انزرتحاو :  نيتقرو دعب لاق مث  ةرفنلا ىلإ ىدؤي الو « سفنألا

 .نونجلاو ىمعلاو ماذجلاو ؛صربلاو داعقالاک كلذك ناك امع سفنألا هفاعت ام الو

 فال . ضرم هنأل مهملع هزاوج ىف كاش ال :ىوونلا لاقف ءامنإلا امأو

 لاق . ییقلبلا هب مزجو «ليوطلا رغب ءامغإلا دماح وبأ ديقو . صقن هنإف نونجلا

 میمولق نود « ةرهاظلا مهساوح رتسي امنإ هنأل مهرغ ءاغإك سيلو : ىكبسلا

 صفن هنال « لق ناو نونجلا م لع عنتمي :لاق . فخألا مونلا نم ةموصعم اهْنأل

 ‹ تبثی مل ار رض هنوک نم بيعش رک ذ امو ؛ طق ین معب ملو : ىمعلا قحليو
 . ( حور ) تلاز مث ةواشغ هل تلصحف السلا هيلع بوقعي امأو

 هيلع بويأ نأ ىلع لدي ام تباث رثأ ىف الو نآرقلا مظن ىف سیلو : تلق

 هتماعف هلاثمأ نم ىكح .امو « عئابطلا هنع رفنت وأ سفنألا هتفاعت امب ىلتبا مالسلا

 ۱ . تايليئارسإلا نم

 ارباص هاندجو انإ ثنح الو هب برضاف انغض كدب ذخو »

 « باوأ هنإ دبعلا معن

 : ليقو « نابضق وأ ناعر وأ شیثح ن 7 ةراغصضلا هم ملا وه « ثغضلا »

 ١- لاقو «ةلابإ ىلع ثغض هنمو ناضنن 4 ل ةراكل ةضقلا

 . (حور ) لختلا لاكتع انهه للا

 هلا یضر سابع ن
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 املع دجوو «هتجوز ىلع بضغ ناك مالسلاو ةولصلا هيلع بويأ نأ كلذو
 فلحو «كلذ ىلع اهمالف  هايإ هتمعطأف زب اهتريفض تعاب :ليق - هتلعف زمأ ىف
 هللا هافش الف  بابسألا نم كلذ رمغل :لیقو -ةدل ةأم اهنب رضيل ىلاعت هللا هافش نإ
 ناسحإلاو ةقفشلاو ةمحرلاو ةماتلا ةمباقلا هذه مم اهئاوج ناك ام هافاعو لجو زع
 ةأم هيف - خارمشلا هو  انغض دضخأي نأ لجوزع هللا هاتفأف «برضلاب لباقت نأ

 . هرذنب وو هثنح نم جرخو هني, تر دقو « ةدحاو ةبرض هب اهبيرضيف بيضق
 انإ و : العو لج لاق اذملو ء هيلإ بانأو هللا تا نمل ج رخلاو جرفلا اذهو
 .. « باوأ هنإ دبعلا معن أرباص هاندجو

 : ماكحأ ىلع ةيالاب لدتساو

 : زوشنلا ىلع اهبرض هل امك ابیدأت هتأرما برضي نأ ج وزل

 برضي نأ ج وزال نآ ىلع ةلالد ةبآلا هذه ىف : صاصحبا لاق : لوألا
 ىلاعت هللا هرمأ الو ءاببرضيو هيلع فلحيل بوبأ نكي مل كلذ ال ولو گیدات هتأرما
 اذإ ءاسنلا برض نم هحابأو نآرقلا ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلاو . هفلح دعب اهبرضب
 تلد دقو « نهوبرضاو - هلوق ىلإ - نهزوشن نوفاخحت یاللاو» هلوقب ةزشان تناك

 : لاعت هلوقو . زوشنلا رغب ًابيدأت اهبرض هل نأ ىلع مالسلا هيلع بويأ ةصق
 ةصق ةلالد لثم ىلع لدي هيف ةصقلا نم ىور اف « ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا »

 اهلهأ دارأف ایی هللا لوسر دهع ىلع هتأرما مطل الجر نأ ىور هنأل بوبأ
 SSS ليا دانمل يلدا ارا وبلا 32 عا
 « مهلاومأ نم اوقفنآ امبو

 5 اا كاف ام قع ناسا : ىتنتسي الو فلح نأ لجرلل زوجي
 . ناتسي مو فلح بويأ نأل « یتتسی الو فلحي نأ لجرلل نأ ىلع ةلالد ةيآلا

 .: لاقف هولمحتسا نيح نييرعشألا ةصق ىف هلوق الع ىنا ةنس نم هرظنو

 اه ريغ ئآرف نی ىلع فلح نمد :لاقو مهلمح مث نثتسي ملو « مکلمأ ال هللاو »

 .. « هني نع رفكيلو ربخ وه ىذلا تأيلف اهنم ارح
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 ىلع ثلاثلا : ةرافكلا هيلع ناك فلحلا كرت ین رنا فلاحلا ىأر اذإ

 اهربغ ىآرف نيمي ىلع فلح نم نأ ىلع ليلد اسبفو : اضيأ صاصملا هركذ ام
 بويأ كرتل ةرافك بججت ملول هنأل ةرافكلا هيلع نإ ؛فولحملا لطف مث « ابنم رخ

 ١ لاق نم لوق فالخ وهو . ثغضلاب اهبرضي نأ ىلإ جتحي لو هيلع فلح ام

 نم » ام یبلا نع ثيدح هيف ىور دقو . ربخ وه ام لعف اذإ هيلع ةرافك ال

 « هترافك كلذو ريخ وه ىذلا تأيلف اسبنم اريخ اهربغ ىآرف ني ىلع فلح

 . راتخلا وهف «ةيآلا ةلالد هليأ دقو فرعأو رهشأ لوألا ثيدحلاو :تلق . یهتنا

 ريزعتلا نأ ىلع ليلد امفو : لاق ثيح .اضيأ صاصجلا هركذ : عبارلا

 ءافولاب ىلاعت هللا هرمأف ةأم ارضي نأ فلح هنأ ربللا ىت نأل دا هب زواجي

 نم وهف )١( دح زیغ ىف ًادح غلب نم» : لاق هنأ ات یبلا نع ىور هنأ الإ

 . 0 نيدتعملا

 باتك ننسلا ىف ىأ ر ىقييبلا هجرخا ثيدحلا : ةيأرلا بصن ىف ىعيزلا لاق
 هارو : حيقنتلا يف لاقو « ريشب نب نائلا نع ديلولا ن دلاخ نع ( دودحلا

 : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاق : لاق« ريشب نب نامعنلا نع هدئاوف ىف ةيجاف نا

 . السرم راث الا باتك ىف نسحلا نب دمحم هاورو «ثيدحلا ًادح غلب نم

 ؟ال مأ زوجم ريزعتلا ىف اهقوف امو لا دلج ىف مالكلا : ةدئاف

 كلام مامالاف « ربزعتلا ف برضلا رثكأ نييعت ىف نوقلتخم ءاهقفلاو : تلق

 رمت نبا نع ىور ال « غلب ام آغلاب مامإلا ىأر ىلإ ضوفم وه لب « 'ىشب هردقي مل

 . ( ةيادهلا ىشاوح ىف هرکذ  ةأم هيف برض هنأ

 ةأم تاذ خارش ثغض نوک ىلع ةلادلا راثآلا هيلإ تمض ذا ةيآلا هذهو

 نم ىنعي دملا بجوت ىلا ةع رجلا ىناثلابو دلم رادقم لوألا دحلاب دارلا ) ١(

 . ( فلؤم ) ندتعملا نم وهف دحلا بجوت ال ةميرج .ىف دحلا رادقم ىلإ دلجلا غلبأ



 ه١

 هللا همحر كلام بهذم ديؤت ةأم برض ىلع فلخ مالسلا هيلع بويأ نوکو«بعش

 ىراصنألا ةدرب ىنأ نع نيحيصلا ثيدحل ةرشعب هوردق قساو ثيللاو دمحأ مامإلاو

 طاوسأ ةرشع قوف دحأ دلجمال » : لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ

 ش . « لامت هللا دودح نم دح ىف الإ

 ( ١ ) خوسنم وهو : اولاق . ه١ هلولدمب روهمجلا لقي ۸ : ىوونلا لاق

 ءدحأ هفالخم لمع نم ىلع ركنأل اتباث ناكولو «هفالخ ىلع ةباحصلا لمع نم تبث

 لاكتب غلبي نأ ىسوم ىبأ ىلإ رمع بتك دقو « هفالخ ىلعو رمع نع حص دقو

 ىعرش ريدقت هيف ناکولف « نيعبرأ ىلإ نيثلث ىوريو < اطوس نيرشع نم رثكأ

 وتفینح وبأ ذخأ راث آلا فلتخا اذإو . ءافلخلا امسال مهيلع فخم ل صوصنم حیص

 دودحلا نم صقنأ ريزعتلا نوكي نأ وهو سايقلا هدضاعي امي ىعفاشلا اذكو هباعصأ

 ىلاعت هللا اههمحر دمو ةفينحوبأف .دودحلا نود ام نییعت ىف اوفلتخا مث .یشب ةيعرشلا

 هنم اصقنف «نوعبرأ كلذو «هيلإ هافرصف فذقلا ىفدبعلا دح وهو دحلا ىندأ ىلإ ارظن

 ف اطوس صقن مث ةيرحلا وه لصألا ذإ رارحألا ىف دلا لقأ ريتعا فسويوبأو ءأطوس

 .( ةياده ر هنع ىرخأ ةياور ىف اسخ صقنأ سايقلا وهو «رفز لوق وهو ةياور

 تناك اذإ نيميلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ىف نإ : صاصجلا لاق ام : سماكلا

 نأ نم ةيادهلا یشاوح ىف ليبنسلا نسحأ ةمالعلا هركذ ام هنع باولبا نسحأو (۱)

 ةنسلاو نآرقلا فو « نيرخأتملا ءاهقفلا ف ثدحم حالطصا ريزعتلاو دحلا نيب زيمتلا

 هلوقف .. اريزعت وأ ًادح ناك ءاوس رجزلل عرش ام لك ىلع قلطي دحلا ظفل

 يف برضيال نأ هدارم ناك دح ىف الإ ةرشع قوف دحأ دال : :مالسلاو ةولصلا هيلع

 بيدأتلا نع جراخ اهقوف امو ةرشعلا ناف « ةرشعلا قوف تاجو زلاو دالوألا بیدأت

 ر زعتلا .نييعق نم هيف نحن امع اتك اس ثيدحلا اذه ناکف «دح وأ ريزعت امإ وه لب

 فلؤم ر ملعأ هللاو .
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لع بويأ نأ مولعم هنآل « نوفلا ىلع تنيلو ةلهلا ىلع :ئهف ةقلظم
 مالسلا هي

 ةحص روف ىف هتأرما برضي مل .

 هدبع برض ىلع فلح نم نأ ىلع لدت اهنأ اضيأ صاصحلا نع : سداسلا

 اولا انباحصأ نأ الإ « اثعنض كدب ذخو » هلوقل هديب هبرضي نأ الإ ريب ال هنأ

 ىهتنا ب فرعلل ثنحي ال هبرضب هريغ رمأ نإ : هديب برضلا ىلوتب ال نميف .

 حصي ال ءانثتسالا"نأ ىلع ليلذ ةبآلا نأ اضيأ صاصجلا نم : غباسلا

 برضلاب رمؤي مل .

 لاق ام : نناشلا : هوركمو زئاج ىلإ اهليصفتو ةليحلا زاوج ىف مالكلا
 عفدو « هلعف زوج ام ىلإ لصوتلا يف ةليحلا زاوج ىلع ليلد اهيف نإ : صاصجلا

 جرخيل ثغضلاب اممرضب هرمأ ىلاعت هللا نأل « هريغ نعو هسفن نع ا هورکلا

 ۱ .یهتنا -ررض ريثك اهيلإ لصیالو «نیمیلا نع هب

 ىف انخیش هراتخاو حورلا ىف هرکذ ام ةليحلا ىف لاوقألا لدعأو : تلق

 طوقس ةليحكل بقت ال ةيعرش ةمكح لاطب) تبجوأ ةليح لك نأ وهو نآرقلا نايب
 زوجي نم ءاملعلا نم ناف ةلئسملا ىف طسوتلاك اذهو . ءارتسالا طوقسو « ةوكزلا

 ةيميت نا كلذ ىف مالكلا لاطأ دقو ءآقلطم اهزوجمال نم مینو اقلطم ةليحلا

 .( خور ) ىهتنا

 نإ + طوسبلا نم لیلا بانكى یسجترسلا ةم الا شمش لاق ام هدیویو :تلق
 ننح وهف لیلا نم: لالحلا ىلإ هب لصوتي ام وأ مارحلا نم لجرلا هب ضلختي ام

 وأ « هههومي یتح لطاب ىف وأ هلطبي ىتحح لجر قح ىف لاتحب نأ كلذ هرکی امنإو

 ىلع ناك امو «هورکم وهف ليبسلا اذه ىلع ناك اف « ةهبش هيف لخدي ىتح قح ىف

 ربلا ىلع اونواعتو » : لاق ىلاعت هللا نأل « هب سأب الف الوأ انلق ىذلا ليبسلا
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 رب لع نواتلا ینعم لوألا مونا یفق « ناودیلاو .مالا لعاونواعن الو یوقیاو
 . ناودعلاو الا ىلع نواعتلا یعم ىناثلا عونلا فو « یوقتلاو

 برضاف اثغض كديب ذخ » بابلا ةيآب لیلا زاوج ىلع ةمئألا سمش لدتساو

 مه زهج تن » : لاعت هلوق نم مالسلا هيلع فسوب ةصمب كلذكو « ثنح الو هب

 هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث - هلوق ىلا  هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج مهزاهجم
 یسوم نع ةياكح هلالج لج لاق اضيأو . ةلبح هنم كلذو ؛تسربل !؛دک ددنذک

 ءانثتسالاب ةمالس ديق هنأال كلذ ىلع لقي مو«ًاراص هللا ءاش نإ یندجتس» :مالسلا هيلع

 هعجارف تئش نإ «ننسو راث اب كلذل ةمئألا سمش رهظتسا مث . حيحص جرخم وهو

 . ( ۲۰۹: ۳ طربمز

 ناك اذإ هب ةصوصخم مالسلا هيلع بويأ ةصق ىن ثغضلا برضب ةليحلا

 لاق . اهصوضخو ةليحلا هذه موم ىف عساتلا : اهبف ةفلتخمف الإو « ملأ نودب

 ةماع سان اهنأ دهاجم نع ىور : نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا ركب وبأ یضاقلا
 نع مساقلا نع ديز نبا ىور كلذكو . "ةتصاخ بويأل اهنأ ءاطع نع یورو

 . « ربي مل ةدحاو ةبرص اهب هبرضف اهعمجف ةأم هدبع نرضیل فلح نم » كلام

 . ۰ اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل » : ىلاعت هلوق كلام ديري : انءالع ضعب لاق

 درفنا امنإو « عضوم ريغ يف هانيب دقو انل عرش انلبق نم عرش : ىضاقلا لاق

 « عيدب ليوأتل هتعيرش نعال هذه مالسلا هنيلع بويأ ةصق نع ةلثسملا هذه ین

 هللا لوسر لوقل ىلوأ دصقلاو ةينلا ليبس ىف كلام دنع ناعألا ىرجم نأ وهو

Eفيلكتلا رايعو لامعألا دامعو ةعيرشلا لصأ ةينلاو « تاينلاب لامعألا اغ و :  

 نإ ١ : لاق هنأ ىور هنإف اهيف هنيي ةيفيك حصي مل مالسلا هيلع بويأ ةصقو

 تاياورلا هذهو « كندلجأل هللاو : لاق» هنأ یورو « كتدلج ىلاعت هللا ىنافش

ىف الو ابف بصنلا ىف ةدئاف الف « مكح اهيلع ىتتبي ال ینمرتلا باتک نع
 اهلاكشأ 

 . یهتنا - ليلدلا عمجم اهريغ نيبو اهنيب عمجلا بلط ىن الو « ليوأتلا ببسب
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 هدبع برضي نأ فلح نم نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه قو : صاصجلا لاقو

 . اعيمج هباصأ اذإ هنيب ىف رپ هنأ ةدحاو هبرضو اهلك اهعمجف « طاوسأ ةرشع

 اذإ : رفز و دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف « كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 كلام لاقو . . هني يارب دقف هنم ةدحا و لک هبیصب نأ دعب ةدحاو ةبرض هبرض

 لعاف نآ ربخآ یلاعت هللا نأل  باتکلا فالخ لوقلا اذهو . ریال : ثيللاو

 لاقو « ”ةصاخ بويأل یه : : لاق هنأ دهاج نع یور دقو « ثنحيال كلذ

 . ةماع سانلل : ءاطع

 امه دحأ نيهجو نم لوألا لوقلا ةصم ىلع ةرهاظ ةبآلا ةلالد : ركب وبأ لاق

 . هني ىف ربلا يضتقي كلذو « ددعلا نم طرش ال ًابراض ىمسي كلذ لعاف نأ

 جتح نم ضعب معز و « ثنحن الو » : ىلاعت .هلوقل ثنحيال هنأ یناثاو

 الف « ثنحن الو هب برضاف» : لاق هنال « ةصاخ بويأل كلذ نأ كلام بهذمل

 نم ةلزتمب وأ « اهادأف ةرافكلا هيلع ناك نم ةلزنع ناك ثنبا هنع طقسأ

 ربخآ ىلاعت هللا نأل كلذو  طوقسلا رهاظ جاجح اذهو . ىش لع فلج ۸

 وخآ اذاف « ارب وأ اییح نئیش نمضتت نمیلاو « ثنح مل كلذ لعف اذإ هنأ

 ناك ولو . ةطساو اهنیب سیل ذإ « ربلا دوجوب ربخآ دقف ثنحي ال هنأ ىلاعت هلل

 نأ ىلاعت هلل ناك: هربغ نود اهم دبعت ةدابع ناکو « "ةصاخ مالسلا هيلع بويأل

 : هلوقل ىنعم الف  ثغضلاب اهبرضي ۸ ناو ائيش همزلپ الو « ثنحلا هنع طقس

 ىلاعت هلل نأ لئاقلا انه معزو . نيميلا ىف رب هب لصحي مل اذإ ثغضااب ارضا

 ةبرض هبرض ولو :لاق .ىنازلا برض هب اندبعت ايفو «تاقوألا يف ءاش اع دبعتي نأ

 زوجي الف خیراشب ینازلا برض امأ :ركب وبأ لاق . ادح نكي مل خیراشب ةدحاو
 ىف ىور دقو « هيلع فا ”اليلع ناك اذإ زوجي دقو « املس احيحص ناك اذإ

 هريخأ هنأ فیتح نب لبس نب ةمامأ ىنأ ىلإ هدنسب ركب نب دمحم انثدح ام كلذ

 ىنضأ ىتح مهنم لجر ىكتشا هنأ » راصنألا نم اإ هللا لوسر باصأ ضعب

 اهيلع عقوف « ام شهف « مهضعبل ةيراج هيلع تلخ دف « مظع ىلع ةدلج داعف

 142 یبلا ىلوتفتسا : لاق « كلذب مهربخآ هنودوعي هموق لاجر هيلع لخد الف
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 : اولاقو قع هللا لوسرل كلذ اوركذف « ىلع تلخد ةيراج ىلع تعقو دق ناف
 ‹ .هماظع تخسفتل كيلإ هانلمحول « هب وه یذلا لثم رضلا نم هب ًادحأ انيأر ام
 ةأم خيرامش هل اوذخأي نأ ع هللا لوسر .رمأف « مظع ىلع دلج الإ وه ام
 دعس نب ديعس وهو .؛ اولعفف » :یرحآ قيرط قو« ةدحاو ةبرض اب هوبرضيف خارش
 ف دلو اذه فينح نب لهس نب ةمامأ وبأو فَي ينلا كردأ دقو « ةدابع نب
 ۱ . یهتنا - ی هللا لوسر ةايح

 ریرج نباو روصنم نب دیعسو قازرلا دبع ةياورلا هذه جرخأو : تلق
 لاق . حورلا ىف اذك . دعس نب لهس نع هلثم یاربطلا ج رخأو « ردنملا ناو

 « فراعتلا دلجلا قيطي نم مكحلا مومع ىلع رابخألا هذه ىف ةلالد الو : حورلا ىف

 بورضلا بيصي نأ كلذ ىف اوطرش نكل « مومعلاب لئاق مكحلا ءاقبب لئاقلا نكل
 :ةئيه ىلع ةطوسبم اهضارعأب وأ « ةمناق اهفارطأب امإ ةألا نم دحاو لك

 « الف ةيلكلاب همدع عم امأ « ماليإلا هيف اوطرش مهنإ : یجافلنا لاقو . برضلا
 ءرب ةأم هبرض ىلع فلح نم « ةرم نيسمخ ناتبعش هل دحاو طوسب برض ولف
 . ندبلاب ۸ وت لعفل عضو برضلا نأل « ةأم هبرض ولو ربي ال م أتي مل ناف « ملأت اذإ
 لاقو « ةيادمهلا حورش ىف لصف اك لاح لكب ثنحي : ليقو . بيداتلا ةلآب

 . (ارصتخم حورر مكحلا ءاقب حيحصلاو « خسنف اماع ناك مكحلا نإ : مهضعب

 ةأم انالف نيرضيل فلح اذإ : ىعفاشلا لاق : ريدقلا حتف هريسفت ىف ىاكوشلا ركذو

 برضلا اذه لثم هيفكيف « هبلقب وني ملو ًاديدش ًابرض لقي مو ًابرض وأ "ةدلج -
 . ىهتنا - ىأرلا باحصأو روث ىنأ نعو هنع رذنملا نبا هاكح « ةيآلا ف روکذلا

 ركذ ام دعب هللا همحر مالا نبال ردقلا حتف نم برضلا ىف نيميلا باب قو ۱
 الصأ ملأ الب ثفضلا برضب ربلا نأ قحلاو : مالیالا نودب ققحتي ال برضلا نأ

 ةليحلا ةيعرش ءاقب كلذ فاني الو . مالسلا هيلع بويأ ةجوزل ةمحر ةيصوصخ

 ` هب رضو طوس ةأم عمجف طوس ةأم هنبرضيل فلح اذإ : انلق ىح « ةلمجلا ىف
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 نا اما كالذو « ام طوس لک هندب بيصي نأ“ طرشب نکل ثنح ال ةرم اهم

 ةيلكلاب همدع امأ «هنم طرش مالبالاو «.ةطوسبم اهضارعأب وأ ةمئاق اهفارطأب نوكي

 ةروص برض هنأل ريال هب.ملأني ل ثيحب ففخو ٌظوبم ةأم هب رضدژلو الف

 اف طرش نم خئاشلا نم نأ ىتح .ملأتي نأب الإ ربب الف < هانعم نم دب الو « ىنعمال

 هب ًادرفم برض ول لاحب دوع لک نوک ام برضو داوعالا سوءر عمج اذإ

 لع یوتفلاو ۰ لاح لک ىلع ثنحلاب اولاق مهضعبو « بورضلا عجوأل
 ۰ (۹۹ : 4 ریدقلا حتف ر یهتنا  ملألا نم دبال هنأ وهو « خئاشلا ةماع لوق

 روکذلا برضلا اذه لشع .ربلا نأ : نآرقلا نایب ىف انخیش رکذ : تلقا

 اذهو « هلثع هريغ ربي الو مالسلا هيلع بویأب صوصحم مالسلا هيلع بويأ ةصق ىف

 ام ةيصوصح-اب دارآ هرس سدق انخیش للعف . تيأر اك بهذلا فالخ هرهاظب

 : ةيادحلا نم دودحلا باتک يو .ملعأ هللاو ؛ةيلكلاب ملأ الب هنوك نم مالا نبا هركذ

 اليك أربي ىتح دلم ۸ دیبا هدح ناك ناو «مجر مجرلا هدحو ضيرملا ىنز اذإ

 هلاوز یجرب ال ضرملا ناك ولو :هتحن ريدقلا حتف ی لاق . ها كالملا ىلإ ىضفي

 برضي هللا همحر ىعفاشلا دنعو اندنعف « ةقلحلا فيعض اجل دخخ ناك وأ |« لسلاك

 دب ال هنأ ناميألا باتك ىف تعمس دقو . ةعفد هب برضیف « خارش ةام هيف لاكتعب

 8 2.( ۱۳۷ ص حتف ر هندب ىلإ خارش لك لوصو نم

 ف یا حلم لا ورتو لص ا ؛ هل هللا نك فيعضلا دبعلا لاق
 ر نأ وه « بهذملا ا اع ياكل

 نمل ةعفد يرق خي رامش وأ ف ءاوسآ ةأم عمج ناعألا ىف 6 دونحو ناعأ

 9 اف رع أملا برض E E برضي فلح

 : نيرمأب طونم ألا برض ى'كلذو : فرعلا ىلع ناميألا ىبم نإف

 . هب الإ هانعم ققحتي ال برضلا ناف ةلمحلا ىف ماليإلا ققحت لوألا



 هال ˆ

 ةألا ددعب برضلا ققحتي الف اللو «بورضملا ندب اهلك ةأملا ةباصإ :ىناثلاو

 : هني نع ربو : هفلح ةنوئم نع ىك هتأملا ةباصإو ماليإلا نم يش ققح اذإف

 همزلأ امنإو « عرشلا دصاقم نم سيل نامبألا باب .ؤ ردابتلا برضلا نأل كلذو

 . ةغلو ًافرع هظفل هيلع قلطي ام ىندأب ربیف فلح اب همازتلال عرشلا

 هئافش یجر ال ناف خيش وأ ضيرم ىف الإ كلذ قكي الف دودحلا ىفامأو

 ًاعرش كالهإلل قحتسمب سيلو « كالملا ىلإ ىدئي ًادارفنا كانه برضلا نإف

 ةيلحللا هذه لثعب لاتحب اذه لثم ىف « ةيعرشلا دودحلا رده مزلتسي ًاقلطم هكرتو

 سیل مالسلا هيلع بويأ ةصقو « ةيادهلا نم رم انك هركذ رم یذلا ثيدحلاب

 ةرجاز تعرش امنإ دودحلا .نأ ىنخي ال ال كلذو . لاكشإ الف يش ىف دودحلا نم

 هيف برضب الإ لصحم ال راجزالاو «ةيعرشلا دصاقملا نم كانه خيبوتلاو برضلاو

 دقو < یعرش دصقل لاطبإ دودحلا ىف ةليحلا هذه لثم لايتحاف « ةدش عون

 . نملسلا نم دحآ دنع زوج ال ةليحلا هذه لثم نأ رم امف طوسبلا نم تملع

 كلذك سيلو دعس نب لهس ثيدحب هنم ییثتسا هئرب ىحز. ال ىذلا ضيرملاو

 رغ ًامارح نوكي اعر لب ىعرش دوصقمب سيل كانه برضلا نإف « ناعإلا ىف
 ةولصلا هيلع لاق اک < هنيمب نع رفكيو ثنحي نأ هيلع بجاولاف « ًاعرش ىضرم .

 تأياو هنیم نع رفكيلف هنم اريخ هاريغ ىأر مث رمأ ىلع فلح نمو : مالسلاو

 هتجوز نإف ليبقلا اذه نم مالسلا هيلع بويأ ةصق نم هيف نحن امو « ربخ وه ىذلا
 قيلألا ناكف « ماليإلاو برضلل ال ماعنإلاو ماركإلاب ةنقحتسم تناك مالسلا هيلع
 هنأ ىلإ "ريشي « ثنحن ال » هناحبس هلوق . نيميلا نع ةرافكلا مث ثنحلا انهه

 هج رخت ةليح هناحبس هيلإ ىحوأف هنيمب نع رفكيو ثنحي نأ ددصب ناك مالسلا هيلع
 . .ٍلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىلرهظ ام اذه .ةرافكلاو ثنحلا نع
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 راصبألاو ىديألا ىلوأ بوقعيو قحسإو مهاربإ اندابع رک ذاو و
 ۱ « رادلا یرکذ ةصلاخب مهانصلحأ انا

 نع لسرم زاجم ىديألا نأ ىلع نيدلا ىف ةريضبلاو ةعاطلا يف ةزقلا ىلوأ ىأ

م رئاصبلا ىنعمب راصبألاو ¢ ةوقلا
او مولعلا نم اع عرفتي امع زاج

 ۰( حود) فراعل

ارس ) نيللا ىف ًارصبو ةدابعلا ىف ةوق اوطعأ : :دهاجمو ةداتق لاق
 ٠ ( ج

 ىلع خيبوتو .« ةاعلاو یمزلاک مهنأ نيلاطبلا ةلهجلاب ضي رعت كلذ قو

 . دوعسلا وبآ ) اینم er كمت عم لمأتلاو ةدهاجملا مهكرت

 < ظفللا ىف اهقلطأو « ةرحنآلا رادلا ینعی « زاذنلا ىركذ » : هلوقو

 رادلا ىركذ نم دارملاو . زاجمو ربعم ايندلاو ةقيقح رادلا یه ةرخآلا نأ ىلإ ةزاشإ

 مهصالخإ ناف .ةرخالا رادلا امئاد مهركذت وه نرسفلا نم روهمجلا دنع راتخلا ىلع

 مهراکفآ ح رطمو مهزاظنأ حمطم نأل كاذو < اهايإ مهركذت ببب ةعاطلا ىف .

 كلذ ئستي الو « هئاقلب زوفلاو لجوزع هللا راوج نورذیو نوتأي ام لك ىف

 . ( حور ر ةرخآلا رادلا ىف الإ

 ىصقأ نأ ىلع ةبالا تلدو : ةرخآلا رک ذ وه يناسنإلا فرشلا لصاح

 نتاه لصح نو . ندلا ىف رصبلاو ةعاطلا ةوقب زوفلا وه ةيناسنالا تالاکلا

 صلح هب زات ىذلا وه اذهو . ةرخآلا رادلاو ىلاعتو هناحبس هللا رکذ وه نتوقلا
 نع راع هنأ لع هرخآلا رادلاو هللا رکذ هيفر مل نف « مه ريغ نع ىلاعت هللا .دابع .

 مولعلا ىف نوكيو ًارافسآ لمم ناك واو 6 :لسلاو دس لاخ ءرصبلاو ديلا
 . ًاراخذ ام

 رضبتلاو ةوملا یانی بال را رات رکذ نأ ىلع ةيالا تلد كلذكو : ۱

 هیجوت ف وبلا ىلإ نمتنلا ةهلجلا ضعب معز اکل هيلإ اوعدي لب ری ي

 مهر مت
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 « بارتأ فرطلا تارصاق مه دنعو »

 ةدحاو نس ىلع تادل ىأ لثملا وهو « رسكلاب برت عمج 6 بارتأ»

 ًاعم نهطوقسل وأ ءردصلا عولض ىه ىلا بئارتلاب لئاتلاو ىواستلا ىف اهيبشت
 ىنعمب لثللك براتلا ىنعمب برتلا ناكف « اهبارت نهسمو ةدالولا نيح ضرألا ىلع
 نهضعب ةبحم ىلإ ةراشإ كلذ ىف نوكيف نبنیب فصولا اذه نأ رهاظلاو . لئایلا

 نهجاوزأل ةميظع ةحار كلذ ىو «نقداصتيو نيباحتي بارتألا ءاسنلا نإف « بل
 (نسلا ىف ىواستلا ىأ ر كلذ نإ :ليقو . محل ايظع ابصن رئارضلا ضغابت ىف نأ امك
 نآب حجرو « باحتلا لاك لصحيل مهئانسأك نهنانسأ ىأ نهجاوزأ نيسبو نهنيب

 هتاجوز نسب اهل وصمم هماټها نم دشأ هتجوز نيبو هنيب ةبحلا لوص# لجرلا ماها
 .( حود )

 لامتحالا ىلعو : تلق : نيجوزلا نيب نسلا بسانت ىعارب نأ بحتسي
 ةمعن هنأو « نيجوزلا ىف نسلا بسانتل تاعارلا بابحتسا ىلع ةيآلا تلد ىفاثلا
 نيا لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . اههنيب مدؤي نأل ىرحأو ةميسج

 «نومصتخی ذإ ىلعألا للاب ملع نم ىل ناکام «

 ناش ىف ىنعي  ىلعألا اللا فالتخاب ىردأ تنك نبأ نم یحولا الول ىأ
 هليضفت ى هبر هتجاحمو « هل دوجسلا نم سيلبإ عانتماو مالسلاو ةولصلا هيلع مدآ

 . - هيلع

 : تاجردلاو تارافكلا نايبو وه ام ىلعألا ألملا ماصتخا ىف مالكلا

 سبتحا » : لاق هنع هللا ىضر ذاعم نع هدنسب دمحأ مامالا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 1 1 و

 امك : فَي لاقلس الف « هتولص ىف زوجنو لصف ةولصلاب بوش ًاعيرس ئالا جرخف
 ىتح قولص ىف تسعنف ىل ردق ام تيلصف ليللا نم تمق ىنإ :لاقف انيلإ لبقأ مث من
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 مصتخم مذ یردتآ «دمح اي : لاقف ةروص نسحأ ىف لجوزع دز انأ اذإف . تظقيتسا

 یتح یفتک نيب هفك عضو هتيأرف - اثالث اهداعأ - براي ىردأال : تلق ؟ ىلعألا الملا

 مف ءدمحم اي : لاقف تفرعو ف لكامل لچک 2 ردم نيب هلمال در تانجو

 مادقألا لقن : تلق ؟ تازافکلا ام : لاق «تارافکلا ین : تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي

 . تابمركلا دنع هوضولا غابسإو «تاولصلا دعب دجاسملا ف سولجلاو « تاعامجلا ىلإ
 : لاق . ماین سانلاو ةولصلاو مالكلا نيلو ؛ماعطلا «ماهطا :تلق ؟تاجردلا امو : لاق

 نیک اسلا بحو < تارکنل كلرثو تاريحلا لعف كلأسأ ىنإ میل : تلق «لس

 كلأسأو . نوتفم ريغ یفوتف موب ةنتف تدرآ اذإو ۰ ىبحرتو ىل .رفغت نأو

 یو هللا لؤسر<كاقو:د .:كلبخي ىلإ برقی لبع نحو: كني نم بحو>كبخ
 دقف :ةظفي هلعج نمو روهشلا مانلا ثيدح وهف . « اهوملعتو اهوسرداف قح ابن

 ثثيدح نم یذمرتلا هاور دق هنيعب ثيدحلا اذهو «قرط نم ن ننسلا ق وهو « طلغ

 ام را وو ی لا ا ل ع

 يف یذلا ماصتخالا امأو ءرسف دق اذه ناف . نآرشلا يف روكذملا ماع ۱ آرا ۶ روكا ماسالا وه
 ارشب قلاخ ىفإ | ةکندامل كبر لاق ذإ » :لاعت هلوق وهو اذه دعب رسف دتف نآرقلا
 . ( هظفلب ريثك , ناو ةيءالا + نيط نم

 ىف ىلعألا الملا فلت ۸ : م ماکاخالا يف ی رملا ن 5 یضاقلا لاقو :

 لضفأ هنإ لر درا ٩ اھت سر ف اوفلتخا اناو , لصالا

 ف نودسفیو ؛ءامالا نوكفسي موق ضرالا ىف نوکی نأ اوركنأ الو اوناتخي مل اك

 یرعلا نبا نأ رهاظلاف .یهتنا  ةكح مهنع تبيغف ةكحلا هجو اوبلط امتإو « ضرألا

 حیحصلا و ؛ ًادحاو ثيدحلا ىفروثأمو نآرقلا ىف روك ذلا نیماصتخالا الك لمج

 لمح نأ ىف الو : حورلا ف لاقو رشک نا هرکذ ام نآرقلا مظنب ديؤملا

 باتكلا لمآ هر م هنإف قالا نع لحارمب كس اس عا ن الا

 قلعت ال رخآ ماصتخا وه ! معن :الصأ مالشلاو ةولصلا هيلع هل نوكرشملا هملسيالف

 هذه تحت ماكحألا نم ىلرعلا نبا هعرف ام نأ مع اذبمو . (هظفلب خور ) ماقملاب هل
 : اعا لامر ناجم تاو اغ شل ةووك لآ تردا :ماع ا ةب الا
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 « نفلکتلا نم انأ امو رجآ نم هيلع مكلئسأ ام لق »

 نم یویند عمط ام هأشنم ناكل ( یلاعت هاب ذايعلاو ) بذكأ تنك ول ىنعي

 . ةلاسرلاو ةوبنلل عنصتأ ثيحب عنصتلاو فلكتلا ةداع امإو « هرغو رجالا

  نیبطاخلا دنع همدع رلسم ىفانلاو انایع دوقفم لوألاو . ةلاقلا حيشرت ف فلکتأ و

 . (نآرقلا نایب ) ًاضبأ

 الو « یبمزلیال ام یسفن مزلآ ام ىأ : كلكلا ىنعم ىف ىنرعلا نا لاق

 لاق امل كلذو . مكيلإ تلسرأ نأ نود ىرايتخاب مکتنج امو «مكمزليال ام مکمزلأ
 . مازتلالاو مازلإلل برعلا ناسل ىف ٠ ف لك » ءانب نإ : یرعلا نبا

 كلذ ىفو : حورلا ىف لاق : فلکتلا يعمو « عنصتلاو فلكتلا نع ىهنلا
 : يَ هللا دوسر لاق :لاق ةزرب ىبأ نع ىدع نبا جرخأو ؛ عنصتلاو فلكتلا مذ

 . لاق « مهنيب ءآمحرلا مه : لاق « هللا لوسر اي لی :انلق ؟ ةنجلا لهأب مکتب الأ»

 . « نوفلکتلا نوبادکلا نؤطناقلا نوسيألا مه : لاف «یلب :انلق ؟رانلا لعاب مکتنآ الأ
 لزاني نأ : ثالث - رذنلا نبا نع نام الا بعش ىف ىقيبلا هجرخأ اك - فلكتلا ةمالع

 دوعسم نبا نع نيحيحصلا قو . ملعيال ام لوقيو « .لانيال ام ىطاعتيو هقوف نم

 نمو « هب لقیلف املع مکنم مع نم سانل اه اي » : لاق هنع ىلاعت هللا یضر

 رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق» : ا هلوسرل ىلاعت هللا لاق . ملعأ هللا :لقيلف معي مل

 ١ ٠ . .(هظفلب حور ) «نيفلكتملا نم انأ امو

 هخئاشمو كنامز ءالع رثكأ ىلإ ترظن ولو : كولسلا لئاسم ىف انخيش لاق

 ءاوهألاو لانعألاو قالخألا تاركنم نم كيذوعن انإ مهللا . ه1 اب نيلتبم مهارت

 . كيلإ الإ كنم أجنم الو أجلمال هنإ . ءاودألاو

 . هنطابو هرهاظو هرخآو هلوأ دما هلو نتنئالا موب ه ۱۳۹۵ مارحلا مرح



 « . صلاخلا نیا هللالأ . ندا هل اصلخم هللا ديعاف »

 ليلد یه : یکلالا ینرعلا نبا لاق : ءوضولا ی ةينلا طارتشا ىف مالكلا

 "« نابيإلا ١( ر طرش وه یذلا ءوضولا همظعأو لمع لك ىف ةينلا بوجو ىلع
 نم ىنكي ءوضولا نإ :نالوقي نيذلا كلام نع ملسم نب ديلولاو ةفينح ىبأل افالخ

 ورفاظألا نيب نم ایاطعلنا جرخي الو ءهرطش نامیالا نم نوكيل ناك امو . ةين ريغ
 . یهتنا - فالحللا لئاسم ىف هانققح دقو « ةين ريغب رعشلا

 لقي مل الإو « ةفينح ىلأ بهذم ةقيقح ىلع فقي مل :ىبرعلا نبا لعلو : تلق تلق

 سرد همحر ةفينح ابأ ناف . ةلثسملا ف فالحلا عضی و « لاق ام

 لص. رعشلاو رفاظ الا نم بونذلا جو رخو تائيسلا ةرافكو ءوضؤلاب دبعتلا نأب

 لک و ةولصلا ةلآ ىفكي ءوضولا اذه لشم نإ : اولاق امنإ لب « ةين الب ءوضوب

 فالخالف . ءوضولا اذه لثم ىلع باثیالو « ءوضولاو ةراهطلا هيف طرتشي ةدابع
 هناحبس هللاو . هيلع ةيآلل ةلالدال فالح هيف امو «ةي آلا هيلع تلد ىتلا ةلئسملا ىف

 . ملعأ ىلاعتو :

 « نيدلا هل اصلخم .هللا درعاف » :هلوق : حورلا ىف لاقو :ةدابعلا صالخإ  ىنعم

 دعابتلا سفنلاب ةدابعلا صالخإو ..اصلخم كحورو كبلقو كسفنب ىلاعت ..هدبعا ىأ

 مالك هيلع لد امك ناميإلا رطش حيحصلا لعلو ءرصع ةعوبطملا ةخسنلا ىف اذكه )١(
 دحأ دنع فرعی مل ناميإلل اطرش هنوكو « ثيدحلا لولدم وهو « دعب اف فنصملا

 ۱ : هم را قاب ءاهقفلا نم



 ل
 صالخإو « نا ةبور نع ىلا باقلاب ةدابعلا :صالخإو ۰ صاقتنالا نع
 .ىهتنا - صاصتخالا بلط یفن حورلاب ةدايعلا

 ق انوبرقيل الإ مهدبعن ام »

 : ةطساولاب الو تاذلاب ال ةريغ ىف نکع ال أمت هب ةصاسللا تافصلا

 ؛ هيغل همسازع ىرابلاب صتخب ام داقتعا مذ ىلع لد :كولسلا لئاسم ىف انخيش لاق

 . ىهتنا - ضرغلاب امو تاذلاب اع قرفلا هيف یدج الو

 « مكل هضرب اوركشت نإو رفكلا هدابعل ىضرب الو » ۱

 ء اهدبرب ناك ناو یصاعلاو رفكلا ىضر ال لانعت هللا نأ ىف مالکلا

 ةدارالا یعع وأ ةبحلا ینعع « اضرلا» : فلخاو فلسلا نم هيف ماقلا قيقحتو
 هرهاظ ىلع « هدابع ة ف . ةرئاسملا حرش ىف امك طخسلا هلباقيو «ضارتعإلا كر عم

 ءالوهو . هرکلا هلباقيو « ديق ريغ نم ةدارإلاب هرسف نم مهنمو . مومعلا نم

 نع یواخسلا هلقنو « ةرفکلاک سانلا ضعبل هدیرب .ىأ رفکلاب یضرب دق :نولوقي
 نيمرحلا مامإو ؛ ىرعشألا نع مانهلا ناو طباوضلاو لوصألا هباتک ين ىوونلا
 :هركذ دعب حورلا ىف لاق ¢ ىواضيبلا ريسفت ىلع هيشاوح نم ىجافحلا هلاق انک

 لهو :هصن ٠١  ًادج ةريغص ةخسن یهو  ىواخسلل طباوضلا ىف هتيأر ینلاو

 . ما اهاکح + ؛نیملکتلا انبامصأل نابهذم هيف ؟ اهبحيو یصاعلا یضرب لاعت هنإ : لاقب

 ۱ 8 . هريغو نيم رحلا

 ةبحلا قالطإ قحلا لهأ هيف فلتخا ام : داشرإلا ىف نيمرحلا.مامإ لاق

 ىصاعملا بحي .ىلاعت هللا نأب لوقلا قلطي ال : انباحصأ ضعب لاقف « اضرلاو
 تفللی مل انتمثأ نم ققح نمو . «رفکلا هدابعل ىض رب الو » : ىلاعت هلوقل ءاهاضرو

 ةدارإلاو « هاضريو هبغو رفكلا بيري ىلاعت هللا » : لاق لب ءةلزتعملا ليوجت ىلإ

 ,ناهيإلل نوقفولا ةي آلا ىف دابعب دارلاو : لاق « دحاو ينعم اضرلاو ةبحملاو
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 ) نع نال لاعت هلوق قام ٠ « مسه .افيرشت ىلاغت هللا ىلإ اوفیضأو

 ۱ . یهننا - مهلك ال مهصاوخ ىأ

 یدابعلا صیصخت كح دقو «یجافلنا هرک ذام"نیبو هنیب قرفلا نع لفغت الف

 ف سيفن نفخ ` فشكلا بحاص راصعألا ةمالعلو .هنع هللاىضر سابع نا نع رحبلا

 لمعتسب دفو < طخسلا لياقي اضر 1 نأ وهو . مالعألا ءالعلا نم ه هرفل هرآ ل مات

 نيعلا ىلع لخدي امنإف نالف نع تیضر : تلق اذإف هسفنب یدعیو « ءابلاو نعب »

 :لیق اذإو - لاق نأ ىلإ - اضرلا بجوي هنم ىنعم رودص رابتعاب نكلو « ىنعلا ال
 « ينعملل ًاديهمت تاذلا ىلع لخد اذإ الإ ینعلا لع هلوخد بحي اذهف هب تیضر

 . ایضاقوزابر:لجورع هللا تيعضر و قاب تير وجت غیب توكيل
 رابتعاب نك نو « ًادیز تیضر ::كلوقك تاذلا ىلع هلوخد زاج هسفنپ یدع اذإو

 له هلوخد :زاجو لا هسیفو « ةلصمنا تاو ىت رم هلک نآ لع اهیت ین
 وحن ىلع وهو « الاعتسا .رثكأ لوألاو « نالف ةرامإ .فيضر : كلومك ىعملا
 : كلوقك هسفنب ىدعت ماللاب لمعتسا اذإ اأو .هملع  تدمحو ابر تدمح . مهره

 . ًابيرق لاعت هللا ءاش نإ یبجیسام هانعف اذه كل تیضر

 تاذلا نوکی دقو «ینملا هقلعتم لصالا ین اضرلا نأ كل حال اذه دهم اذإو
 . ًابئاقمأب اهتققح ماسقأ ةالث هنهف « ديهمتلا رابتغاب وأ یعلاب هقعلت رابتعاب
 ءافتكاو هب هب جابتبا عم مالم لوصح بقعت ةيناسفن ةلاح ةقيقحلا ىف هنإو

 ريغ ف ىنعملا اذهو . هبقعي اذهو لعفلا قبست اهنأل « ةرورضلاب ةدارإلا ريغ وهف

 كنأل :رمألا هبتشا امنإف هيف امأو. . خيال .ناكمب حوضولا نم :ماللاب لمعتسلا
 تنآ امنإو كيطاخت وه اما ةراجتلاب ىضارلاف « ةراجتلا كل تیضر : تلق اذ| .

 ىنعملا لب كلتراجتب تیضر ىنعملا_سيلو هب .یضرب نأ ني ام ةراجتلا نأ" تنیب
 0 ماللا هنيلع لخأدلاو لعفلا هيلع عقاولا نيب انهه" ةمئالملاف < هل ةراجتلا دامختسا
 هلیفو . یضر ال دقو * ةمئالمللا هجو فرع اذ هل هاضرت اع یضرب دق هنآ م
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 كنأل وأ « دومحم ىضرم لك نأل « داحتسالا نع ازاجم اضرلا لع امإ زوجت
 . كل ايضرم هنوك ةلزنع هل ايضرم هنوك تلعج

 هل ثدحيال هناحبس هنأل « لاحم هناش ىلاعت هللا قح ی اضرلا نأ ملعاف
 تافصلا ءامما نم امإ « كلذك بضغلا نأ اك زاجم وهف « ةتبلا رمآ بيقع ةفص
 لاعفألا ءایمأآ نم امإو « هدي تحت نمع يضر نم هباثإ مهيثي نأ ةدارإب رسف اذإ
 امإ « هنع ارضرو مهنع هللا یضر+ : ىلاعت هلوق لثم نأو « داحتسالا دیرآ اذإ
 تيضر و هناحبس هلوق لثم ناو « روكذملا زاجلا باب نم امإو ةلكاشملا باب نم
 هفاصت] حصي نم ىلإ ةبسنلاب بابلا كلذ نم نوکی نأ نيعتم « انید مالسالاب
 . اضيأ ةقيقح اضرلاب

 نم ةجهن ىلع دراو مالك « رفكلا هدابعل یضر الو : ىلاعت هلوق نذإف

 مالسالا دمحتسي امك هدابعل رفكلا دمحتسي ال هناش لج هنأ ىلع لاد ليوأت ريغ
 توش ىف بابلا اذه نم سيلف دجوي نأ زنکلا ديرب ال هنأ امأو . هیضتر و مه

 نم دابعلا صيصخت ىلإ ج ورحلا ناو . بيكرتلا اذه تايضتقم نم وه الو
 اهاضرب تاعاطلا نإ : مهنع ىلاعت هللا یضر نيقحما لوق ناو . نطعلا قيض
 ینعلاب اضرلا نأ لب « ةيآلا هنه سيل « كلذك تسيل ىصاعملا نو ىلاعت هللا
 يف مهتعاط .ببسي نينمؤملا نع ىضر هنأ ريخأ دقو ىلاعت هيلع ليحتسي ىلصألا
 . ميركلا هباتك ىف ةديدع عضاوم

 وهو رايتخالاب هوحن ىف اضرلا رسف هل دعب ىلاعت هللا هملاع - ىرشخزلاو
 نيصر مالك وهو . یهتنا - اذه « ققح امم طوقس لغت تنأو . ةدارالا نع كفني ال

 مهنأ ثيح فلسلا بهذم ىلع ىثمتي ال هنإ : لاقي اعر هنأ الإ « نيمق لربقلابو
 رك ذ ام رخآ ىلإ « ةيناسفن ةلاح نع ةرابع هنوكو ىلاعت هقح ىف اضرلا نولوؤي ال
 هتافصف تاوذلا رئاسل ةنئابم ىلاعت هتاذ نأ ثيحو ۰ انیف وه امنإ هرعسفت ف
 بارلا نيأو « انيف هتقيقلم ةشئابم للعت هقح یااضراا ةنقيقحف ,.كاذك هناحبس
 ؟ بابرألا بر نم
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 . ماقسلا ئربيو ماذألا یورب هجو ىلع ماقملا هذه ف مالكلا مدقت دقو ٠ ؛

 رغ لؤي مل وأ لوأ نإ اضرلاف . هددصب نحت اهف رضبال ليواتلا مدع : لوقتف

 : لاق : ةيطع نبا كاذب ح رص نمو -.قباسلا رخأتلاو قبسلا ثيداحل ةدارإلا

 ايف ىه ام هتقیقح اضرلاو دعب عقب ایف ىه امنإ اتقیقح ناف « ةدارإلا لمأت
 ىف لمعتست دق برعلا ثناك فو , هدمت نآرقلا تایآ "ین اذه رتغاو . عقو

 أت نی ةرياغملا ىلإ بهذ دقو: اذه لدب اذه ززجنلا ةهج ىلع اهراغشأ

 ىلغ ةيآلا ى هلخ اتال هنأ رك ذ و اضرلا: لوأ هنأ الإ اضيأ رثلا نبا انههرکذ

 . ( اضخلم حور ر ةدارالا

 «! eپاسخ رغب مهرجأ نورباصلا قوي (

 باسح ريغب هرجآ نوگ هجوو نامالا فصن "هوو ريصلا في رعت
 . هللا دبع نت زيزعلا دبع نب ركب ونبأ یوو ز : ماكحألا ىف هللا همحر ىبرعلا نبا لاق
 الو : هلوق يف هللا ةمجرا سن _ كلام نع هثع هللا یضر باطفنا نب رمع نب

 اهنازحأو ایندلا عئاجف ىلع ربصلا وه : لاق 7 باسح ريغب مهرجأ نورباصلا قوي
 ربصلا : ىضاقلا لاق . دسلبا نم سأرلا ةلرتمب ناميإلا نم ريصضلا نأ يغلب دقو
 رطاوتل ا. حیرست نم ههرکت اع سفنلا سبح وهو « ندلا تاماقم ,نم مظع ماقم

 یذسلا نمو « ربصلا لاح فلاح ام ىلع حراوجلا طاسبناو ناسللا لاسرإو
 نيمسق ىلع نامبإلا ناف « ناميإلا فصن ناعالا ىف هولعج ىنعملا اذملو ؟ هعيطتسي

 ةعدلاو شكلاب هلاثتما روجزلاو. لعفلاب . هيلإ لصوتي رومألاف « روجزمو رومأم
 .لامعألا باوث نأ .ىلاعتو كرابت انبر انملعأف . ريصلا وهو « هبيلإ لاسرتسالا نع

 « هملع تحت اهنم رصلا .ردق أبخو « تعض ةأمعبس: ىلإ ةنسح نم ردقم . ةسااصلا ش
 ١ لامعألا نأ هيف ةنكحلا لعلو « باسح رغب مهرجأ نورباصلا قوی امإ » : .لاقف

 "الیلق هنم“تقولا لغشو .« اهتلقو دهلبا ةرثكب ردقتو دهاشت اهلك .ةيباجمإلا
 راقت الو هتدهاشم دحأل نکع ال هنإف .« ريضلا كلذك سيلو « اريثك وأ
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 الا هملعت الف « تاقوألا نم هيف هلغش ام الو ؛ دهجلاو ءانعلا نم رباصلا قحلي ام

 « باسح ريغب نوكي نأ اضيأ ءاريلا ین بسانلا ناكف < الع مش لكب طاحأ ىنلا

 . ملعأ اشو هلام ا

 : ىلاعت لاق تاوهشلا نع افك ناك نح ربصلا نم ًاعون موصلا ناك الو

 ر أ لک : معلا لهأ لاق « هب ىزجأ انأو ىل هنإف مايصلا الإ هل مدآ نبا لمع لک

 لاق كلذلو : ًافرغ فرغيو ايثح ىح هناف « موصلا الإ اليك لاکیو انزو نزوي
 ايف لس نم لك نأ كش الف. امنازحأو ايندلا عئاجف ىلع ربصلا وه : كلام
 كلذ نم هنأ ىلإ موصلاب راشأو « هرجأل رادقم . الف هنع یه ام كرتو هباصأ

 .' ملعأ هللاو . همی نكي م نإ « بابلا

 مهاده نبذلا كئلوأ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نفاع عقد

 « بابلألا ولوأ مه كنلوأو هللا

 امك هللا ىلإ اوبانأو « اهودبعي نأ توغاطلا اوبنتجا نذلا دابعلا ءالؤبم دیرآ

 « رشبف » : ىلاعت هلوق ناف « مظنلا كلفني الثل مهريغ ال « هيلع ةقباسلا ةيالا ىف

 مه افيرشت ريمضلا عضوم رهاظلا عضوو هىرشبلا ممل :هناحب هلوق ىلع بترم
 ندلا ىف ًاداقن مهنوک : نيليلجلا نيفصولاب مهفاصتإ راد ىلع ةلالدو « ةدابعلاب

 ۱ .'( دوعسم نا ) لضفألاف لضفألا نورثئيو « لطابلا نم قلا نوزی

 . هللا اودحو نيفورعم طهر. يف تلزت ةيآلا هذه نأ ركذ : ریرج نا لاق ٠

 ىلع ةيآلا هذه هللا لزنأف « هللا ین ثعبي نأ لبق هللا نود ام لك ةدابع نم اءوربو

 : هلوق ىف ديز نبا لاق : لاق « بهو نبا نع هدنسب ركذ مث . مهحدع هيي .

 اتلزن نتیالا نيتاه نأ ىلإ يتدس : نيالا «اهودب نا وفا اربتجا نيللاو ١

 O O نيذلاو » مهيف لزن « ىسرافلا نالسو ىرافغلا رذ
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 نوبعتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا دابع رشبف ىرشبلا مهل هللا ىلإ اوبانأو » مهتيلهاج ىف

 مه كناوأو » ینو باتک ريغب هللا مهاده :ن لا كئلوأ د هللا الإ هلإ ال « هنسحأ

 . (ريرج نبا ر « بابلألا اولوأ

 كلم نم وأ ىلاعتو كرات هللا نم ناك ءاوس لكل ماع اذه ىلع لوقلاد
 الإ لوق لک وعم ارناک ناز مهنأ : ةبالا ىنعمو « لطبم رأ قح نم ناسنإ وأ

 لجرلا سلمي .هربسفت ىف یلکلا لاق اك هللا الإ. هلإ ال وهو «هنسحأ ريغ اوعبتي مل مهنآ

 ثدحيو نساحنا ذخأيف « اهنسحأ عبتيف ىواسمو نساحم ثيداحألا عمتسيف موقلا عم
 . ردك ام عدو افص ام ذخ :لثملا هب ىرج امك اهيواسم عديو اهب

 : :لطاسلاو قلا نيب ديقنتلا هيلعف تابلكلا طالخأ ناسنإ دنع عمتجا اذإ

 قحلا نيب صيحمتلاو دشلا داحنسا ىلع ةيآلا تلد ريسفتلا اذه ىلعو : تلق

 ركفلاو رظنلا ةوق هن سیف كلذو «تالكلا طالخأ ناسنإلا دنع عمتجا اذإ :لطابلاو
 ۳ نف ؛ ؛لاجرلا ىف رظنلابف كلذ هل نسيل نميفو ؛لئالدلا ىف رظنلاب داهتجالا ناشو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ام ام ارتد قوق ا ع روأو معأ

 بلاط ی نی نر نادلا ىف نسحألا اذه لاثم : زارسألا فشک قو

 اهلثم ةئيسلاب یزج نمو . نسحأ وهف ةيدلاب یضرو افع اذإو « نسح وهف مدلاب

 ناو « نسح وهف لاک وأ نزو ناو «نسحأ وهف رفغو افع ناو < نسح وهف

 نسحأ وهف هسفن . ىلع تفط ناو نسح وهف لدعو نزتا ناو «نسحأ وهف حجرأ

 ةحرو مالسلا مكيلعو : لاق ناو «نسح وهف مالسلا ميلعو : لاقف مالسلا در نإو ,
 اثالث اهلسغ ناو ۰ نسح وهف ةرم ءوضولا , يف هئاضعأ لسغ نإو . نسحأ وهف هللا

 هازاج نو « نسح وهف هتملظم لدم هملظ نم ىزج ناو ۰ نسحأ وهف ائال
 ةوقب اهلخف » : مالسلا هيلع ىبمومل ىلاعت هلوق هذه رظنو . نسحأ وهف ةنسحم
 لعو « مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو » رو او كموق رمأو
 يا انو.« نسح هاك وهو نآرقلا.وهو « هب رزمألاب صوصخم لرقلاف اذه
 ..لماعلاو حالا ىلإ ةبسنلاب
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 ىن ,.فللا اذه ىلعف : تلق : لامعألا ى لضفألاو نسحالا عبت لضفألا

 ا لاو ناستالا هيف رخ ايف نسحألاو لضفألا رابتخا ةيلضفأ ىلع لیلد ةيآلا

 . ملعأ ىلاعتو

 تن دراج تم یی قاع یا ابا تيدا نر هللا »

 « هللا ركذ ىلإ مهءولقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشخم |

 هنکلر ةباحصلا تالاح نم نكي مل ناو نآرقلا عام دنع ىشغلا ضارتعا

 رعشمب هئايلوأ تعن نم رثك أ ةبآلا ىف سيل : نرخأتلا ىلع هب ضرتعي ام سيل

 دحاوتلاو قعصلاب مهنعن امف سیلو «لجوزع هتمحر ىلإ مينوکس مث نآرقلا نم دولجلا
 ' رذنلا ناو روصنم نب دیعس جرخأ . سانلا صعب نع رهظی امك ۰ قفصلاو
 ریبزلا نب ةورع نب هللا دبع نع 6 ركاسسع ع ناو متاح ىنأ ن ناو هيودرم ناو

 وأرق اذإ ال هللا لوسر باحصأ عنصي ناك فيك : ءامسأ ید تلق : لاق

 : تلق « مهدولج رعشقتو مهنيعأ عمدت ىلاعت هللا مهتعن اك اوناک : تلاق ؟نآرقلا

 ناطيشلا نم قلاب ذوعأ : تلاق « ةيشغ مهذخأت كلذ اوعمس اذإ انهه ًاسان ناف

 .(حدد)

 ىتلا یه تالاجلا نم عيفرلا نإ : ةيفوصلا خئاشم نم نوقحا لاقو : تلق

 یورب ىلا نايشغلاو قعصلا نم كلذ ىوس امو « هئايلوأ ىلاعتو هناحبس اهم تعن

 لامكلا ىف كلذ ولعاف سيلو «دراولا لمحت نع. بولقلا فعضل وهف نررخأتملا نع

 تابثإ نم رثكأ ةيآلا ين سيلو . لمحتلا ةوق ىن لوألا ردصلا لهأ ةباحصلاك
 نأب راعشإ ةيالا ىف لب رخآ لاح مبيرتعي نأ ین امف سیلو « نلاو رارعشقالا
 رعف « ممبر نوشخي نذلا ».: هناحبس لاق ثيح نيلماكلا نيئتارلا لاح روكذملا

 الف « اهم اوملعي ىتح ةيشحللا ىف اخوسر محل نأ ةلصلا ةيمولعم ىضتقمو لوصولاب

 لاح نوک رضحلا نلع اهتلالد ضرف ىلع الإ سيل ركذ انم مملاح نوک نم مزلي

 نم ىلع ضارتعا ال شاطعلاك ًايرارطضا رمألا ناك یم هنإ مث« كلذك مهريغ

 . ( اصخلف حور ر هب فصتي



 .۷ ۱ ٠

 ىف هسياحصلا ضعب نع قعصلا تلقت دقو .: كولسلا لئانم ىف انخيش لات ٠
 0 |. یهتنا - « مهرارطضاب وأ. مهرايتخاب ناطيغلا مهب بعلي نیا ريغو نيثارلا ىلع فلسلا عينشت لمحي نأ ىلوألاو - ةقيرطلا ةقيقح - ىلانمر ٠
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 نيذلا ركذ ذإو ةرخالاب نونمؤي ال نيذلا بولق تزأمثا هدحو هللا ركذ اذإو »
 : « نورشبتسي مه اذإ هنود نم .

 ٠ نم تاومألا ضعب رك ذ ىلإ هللا ركذ نع بغرب نل لا ءوس نایب
 ' فصو ىلا ةفصلا هذه ىلع سانلا نم اريثك انيأر دقو : حورلا ف : ءايلوألا
 مه نوبلطيو مهب نوثيغسي ؛ تاوفأ ركذل نوشبي نيكرشملا اهب ىلاعت هللا

 ٠ مهف ممداقتعاو مهاوه قفاوت مهنع ةبذاك تاياكح عام نم نوب رطيو

 ةبسنو < هدحو ىلاعت هللا رسكذ نم نوضبقنيو «كلذ مهل ىكحي نم نومظعيو
 « هلالجو هتمظع ديزم ىلع لدي ام درسو « لجوزع هيلإ فرصتلاب لالقتسالا

 .لجزل اوي تلق دقو . هرکی ام ىلإ هنوبسنيو ةرفنلا لك كلذ لعفي نم نورفتيو ٠
 دقف «هللا اي :لق :هل تلق ! ىثغأ نالف اي ىدانيو تاومألا ضعبب ةدش یت ثيغتسي
 « ناعد اذإ عادلا ةوعد بیجأ بيرق ىنإف ىنع ىدابع كلأس اذإو » : هناحبس لاق
 هنأ مهضعب نع تعمسو « ءايلوألا ىلع رکنم نالف : لاق هنأ یغلبو « بضغف
 ىلاعت هللا لأسن «ناكمب رفكلا نم اذهو « لجوزع هللا نم ةباجإ عرسأ لولا : لاق
 ١ ( كولسلا لئاسم ر نايغطلاو غيزلا نم انمصعي نأ

 "تا ةداهشلاو بیفلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهلا لق» ٠
 « نوفلتخم هيف اوناک اف كدابع نيب مكحت

 هللا ىضر نسحلا لتف نع لئس ال هنإف | مثخ نب عيبرلا رد ىلاعت هلل : اببف ضوخي هلو اهانعمب لمعيو ةبآلا هذه أرقيلف ةباحصلاتارجاشم نع لشم نم
 مهلا » : لق ةباحصلا نيب ىرج ام يش كل ركذ اذإف. . ةيآلا هذه التو هوأت هنع ىلاعت .

 .(حود) ظفحت نأ یغبنی ىلا بادآلا نم هنإف « خلإ « ضرألاو تاومسلا رطاف :
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 كلمع نطبحيل تکرشآ نال كلبق نم نيذلا لاو كيلإ ىحوأ دلو »
 : « نيرساحلا نم نوکتلو ۱

 تولا ىلإ كارشإلا ىلع رارمتسالاب طابحالا دييقت مدع قو : حورلا ىف
 : اولاق !معن « ًاقلطم اهلبق ىتلا لامعألا طبحت ةدرلا نأ ىلإ نيبهاذلا ةيفل لیلد

 ةدرلا نأ ىعفاشلا يهذمو . جحلا الإ مالسالا ىلإ عوجرلا دعب ابنم ىضقي ال
 ديبقتلا كرثو . تولا ىلإ رفكلا ىلع دترملا رمتسي مل ام ..اهببلع قباسلا لمعلا طبحت

 تميف هنيد نع نم ددتري نمو » : ىلاعت هلوق ىف هب حيرصتلا ىلع ًاداتعا انهه

 اف مهرانلا باحعأ كئلوأو ةرخآلاو ايندلا ىف مهلامعأ تطبح كئلوأف رفاك وهو

 ىف نأ ةيفنحلا ضعب باجأو . ديقملا ىلع قلطلا لمح نم كلذ نوكيو « نودلاخ

 « نبدلا نع دادترالا ىلإ رظان « مهلامعأ تطبح كئلوأف » ءاعيزوت ةروكذملا ةيآلا

 قلطملا لمحيل ديقم الف رفکلا ىلع تولا ىلإ رظان خلإ « زانلا باحصأ كئلوأو »

 ۱ ۱ . ( هظفلب حور ر هيلع



 نمؤملا ةروس

 « مكحلا زيزعلا تنأ كنإ - هلوق ىلإ - مهبر دمحب نوحبسي هلوح نمو »

 مهو شرعلا لوح مه نيذلا ةكئالملا لوألا : ماكحأ ةدع تابالا هذه ی

 فص فلأ نوعبس شرعلا لوح :ليقو « ىلاعت هللا الإ مهتدع ملعي ال ةرثكلا ةياغ

 دق مایق فص فلأ نوعبس مهئارو نمو « نيريكم نيللهم هب نوفوطي ةكئالملا نم
 مهئارو نمو « رتبكتلاو ليلهتلاب مهتاوصأ نيعفار « مهقناوع ىلع میدی اوعضو
 امب حبسي وهو الإ دحأ مهنم ام «لئاهثلا ىلع ناعألا اوعضو دق فص فلأ ةأم
 . (اصخلم حور ) وه ال كبر دونج معي امو «رحآلا هب حبسي ال

 : ةدهاشلا نود بيغلاب ناميإ مهلك شرعلا ةلمحو ةماع ةكئالملا ناعإ
 شرعلا ةلمح نأب راعشإ  ليق ام ىلع  هيفو «ىلاعت هللاب نونمؤي ماركلا ةكئالملا هذهف
 نم اهموزلل ةدهاشم كانه ناكول ذإ «بيغلاب ناعالا ىف ءاوس شرفلا ناكسو
 ' راصبألا عنمي ال فافش مسج شرعلا نأ ىلع وأ < ةبلاغلا ةداعلا ىلع ءانب لمحلا
 موقي ام وأ معلا ىنعأ « ىلقلا قيدصتلا وه ناعإلا نأل هب نونموی :لقي مل «ةتبلا
 يشلاب ىظوأ ىملع دقتعم نم هنومضمو ردا ىف نوكي امنإو «فارتعا عم هماقم
 نايعلا امأو . ناهرلا وأ ربا قدصب فرتعا هنأك . قداصلا لوقوأ « ناهربلا نم
 ۱ ۱ . نايبلا نع ىتغيف

 شرعلا لوح مه نيذلا ةكئالملا نأ : ىناثلا : نينمؤملل نورفغتسي ةكئالملا
 دأو « اهمتأو تابسانلا ىوقأ ناعالا ف ةكراشملا نإف « نينمؤملل نورفغتسي
 نكامألا تدعابتو « سانجألا تفلاخت نو «ةقفشلاو حصنلا ىلإ یعاودلا

 یع

 (حود)
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 نم ندنمؤملل ىغبني هنأ ىلإو «نينمؤملا ردق ةلالجو ناعالا فرش ىلإ ةراشإ هيف
 . ( كولسلا لئاسم ر ضعبل مهضعب رفنتسب نأ مدآ ىب

 : هلوق ىعم ىلإ ءاعإ هيف : ثلاثلا : بنذ نع ولخم ال دبعلا

 امل ال كل دبع ىأ امج رفخت مهللا رفغت نإ

 هيلإو ‹ رصقم وهف لاعت ةقوقح ءادآ ىف ةفلابملا قح غلاب نإو دسلا ناف

 ۰ ( جور ) « هتمرب ىلاعت هللا ىندمغتي نأ الإ » جم هلوقب ةراشإل : دمر, ىلاعت هللا یندمغتب نأ 5 هلوقب ةراشالا

 لضافلا رهاسطلا بسلا نأ : عبارلا : ناميإلا طرشب عفني لضافلا بسنلا

 ءاحلصلا ءانآل ةكئالملا ءاعد نم امل كلذ و « ناعیالا طرشب اضيأ ةرخالا ىف عفي

 حالصلا حالصلاب دارملا نأ رهاننلا نإف . مهنم حلص نم ديقب مهتزايذو مهجاوزأو
 . ( حود) نعوبتلا حالص نود ناك ناو ( ناعالا وهو ر ةنحلا لوخدل حلصلا

 «انبونذب انف رتعاف نيتثا انتيبحأو نيتنثا انتمأ انبر اولاق »

 ,ذهب اوجنحا ءالعلا رثكأ نإ : مامإلا لاق : ريقلا باذع ىلع لالدتسالا
 ىدحإف“ نيئتوم مهسفنأل اوتبثأ مهنأ كلذو « رقلا باذع تابثإ ق ةبآلا

 ىتح « رقلا ىف ىرخأ تايح تابث] نم دب الف « ايندلا ىف ةدهاشم نيتتوملا

 « ربقلا ىف ةايح لوصح ىلع لدي كلذو « اینا اتوم اهيقع ىذلا تولا ريصي

 ربتلا باذع نأ یرب تنصلاو . هل راصتنالاو كلذ قیقحت ىف مالکلا لاطأو

 تعمس نمع یورلا هجولا مايقل «ةيآلا هذه نود « ةحيحصلا ثيداحألاب تباث

 ` 02 . (حورر الو

 ناو متاح ی ناو ررج نا ج رخأو : هلوق الوأ یورلاب دارلاو : تلق
 ¢ دوعسم نبا نع  هححصو - مكاحلا مهم ةعامحو « سابع نبا نع هيودرم

 كللام قأو كاحضلا نع اضرأ یورو < ةداتق نع رذنملا ناو دیه نب ديعو
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 مكتيمي' مث مكايحأف اتاومأ متكو هللاب نورفكت فيك » ةرقبلا ةيآ ريظن كلذ اولعجو

 ةايحم قبس ةايحلا مداع يشلا لعج ىن ةقيقح تناك ِنِإو ةنامالاو . « ميبحي مت

 نأ دعب ٠ ةموبلعم ةايحلا ريصيت ىف ةقيقح تناك نو « رهاظ رمألاف' « ال مأ

 .ءافخ ىلوأ ةتامإ ادع ام ىلع اهقالطإ ىنف « مهمالك رهاظ وه اک ةدوجوم تناك
 باب نم كلذ نأب هجوو « ركذ امف قبس الو ؛ تايحلا قبس كلذ ءاضتقال

 70 . (اصخلم حور هررق اك زاجا

 « قالتلا موي رذنيل هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا قلي »

 « ىحولا ةداتق نع ىور ام ىلع ح ورلاب دارملا : هتيفيكو ىحولا رارمتسا "
 نم حورلا ىرع بولقلا نم راج كلذو نآرقلا سابع نبا نع ىور ام ىلعو
 رابتعاب بولقلا ةايح مالسلا هيلعوهو «مالسلا هيلع لیربجب هلاحضلا هرسف و ؛داسجالا
 هپ ىلاعت هللا معني ام لك هب داري نأ ةيطع نبا زوجو < معلا نم هب لزنپ ام

 . ىرت اک وهو ةفيرشلا تالوقعلاو ۰ ناميإلا مهفت ين نیدنهلا هدابع ىلع
 مالسلا هيلع مدآ نم لزب مل ءاقلالا "ناف رهاظ « قلي » نم موهفلا یددجتلا رارمتسالاو

 نم ةماقإب ةعاسلا مايق لا لصتلا مح ف وهو « ای بین نامز ءاهتنا ىلإ ٠
 مع ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع دوواد وبأ ىور ام ىلع ةوعدلاب موقي
 اه ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي لاعت هللا نإ » : لاق هنأ

 رمأو . اهاضتقع رمألاو « ةنسلاو باتكلاب لمعلا نم سردنا ام ءايحإب ىأ «اهنيد "
 ˆ . (حور) ركذ ام ىلإ جاتي ال ةيطع نبا زوج ام ىلع ددجتلا كلذ

 ىددجتلا رارمتسالاف نآرقلاو یحولاب رسف اذإ ح ورلا نأ لصاحلاو : تلق
 تاولص انيبن نامز ىلإ مالسلا هيلع مدآ دهع نم هنايرج نم ركذ ام ىلع لومحم
 « ىددجتلا رارمتسالا مت ةمايقلا مايقب "الصتم ناك ال هنامزو « همالسو هيلع هللا
 هب سوسوتام بهذف « رازمتسالا .اذه ىف لاكشإ الف ةيطع نبا لاق اع رسف اذإو

 ىلع .مالسلاو واصلا هيلع هدعب ةوبنلا نايرج :ىلع هب لالدتسالا نم نايداقلا ناظیش
 ۱ . أ . ةعطاقلا صوصتلا فالح
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 » ةيآلا « هننامإ متکی نوعرف لآ نم نمم لجر لاقو

 هناميإ متكاذإ فلکلا نأ مهضعب نظ : ماكحألا ى ركب وبأ ىضاقلا لاق

 هبلقب یون اذإ هنإ : كلام لاق دسقو . هدافنعاب ًاثماوم نوكي ال هناسلب هب ظفلتي مو

 ىلع ناميإلا رادم لعجف « هبلقب ًارفاكو ًانمؤم نوكي اك همزلي هنأ هتجوز قالط

 نأ هبابل اب هقفلا لوصأ ىف هانيب دقو قالطإلا ىلع سيل نكل ..كللك هلأو بلقلا
 نامنإلا یون اذإ امأو « هئاسلب ظفلتي مل نإو ًارفاك ناك هبلقب رفكلا يول ذ] فلکلا
 ةيقتلا هعنمت هبلقب ناميإلا یون اذإ امأ و . هناسلب ظفلي ىثح انماؤم نوكي الف هبلقب
 اغلو « ىلاعت هللا نيبو هنيب ايف انمؤم نوگی الف هناسلب ظفلتي نأ نم فوللاو

 ىف ريغلا هعمسي نأ ناميإلا طرش نم سيلو « هريغ هعمسي نأ نم ةيقتلا هعنمت

 .,یهتنا  هلامو هسفن نع فكيل ربغلا عامس طرتشي امنإ « فيلكتلا نم هت .
 . ( نآرفلا ماكحأ ر

 تنأ : فيعضلا دبعلا لاق : ةرورضلا دنع هسملکر ناغالا نایک زاوج

 ةياغ لب « اقلطم ناسلاب رارقإلاو ظفلتلا مدع ىلع اهل ةلالد ال ةبآلا نأ یر
 تالي ال اه و هلو ترم را نج ا ا هات رج 10 هی تلح اب

 . ةرورضلا دنع هزاوج ىف نانثا

 لطابلا لهأ نم قحلا ناك نأ هیف» : كولسلا لئاسم ىف انخیش لاق ˆ

 مه داشرإلا ةلوهس ةحلصم متكلا ىف ناك“ اذإ اس ال مهفاخ اذإ لاككلا ينانيال
 , یهتنا «  قحلا ىلإ

 هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع ىكح ال ىلاعت هنأ ملعا : مامإلا لاق : ةدلاف '

 ینا : لاق ثيح ىللاعت هللاب ةذاعتسالا ىلع هرشو نوعرف ركم عفد يف داز ام

 بذ ىتح ىسوم ريغ اينجأ ًالاسنإ ضيق ىلاعت ةنأ نيب ةبآلا « گرو قرب تلع

 . رشلا كلذ ةلازإ ىف دهتجاو « ةنتفلا كلت نيكست ىف غلاب هجولا نسحأ ىلع هنع

 ىف تبرج دقلو : (هللا همحر یزارلا مامإلا ىنعي ر باتكلا اذه فنصم لوقي



 الك

 كلذ ضیوفتب یتکأو هل ضرعتأ لو رشب ريرش ىندصق الك هنأ ىسفن لاوحأ ىف
 عفد ىف نوغلابي ةتبلا مهفرعأ ال ًاماوقأ ضيقي هناحبس هنإف « هللا ىلإ رمألا

 . یهتنا - رشلا كلذ

 . كلذ دعب ةيلاتلا ةي الا قف صوصتللک اذهو :تلق

 دابعلاب رسصب هللا نإ هللا ىلإ یرمآ ضونفأو »
 «اورکم ام تائيس هللا هاقوف

 عيرفتب ةيآلا تدافأ :تاهوركملا عقدو ةرصنلا بابسأ مظعأ نم ضيوفا
 ةرصنلا بابسأ مظعأ نم ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا نأ ضيوفتلا ىلع تائيسلا نع ةياقولا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هبحاص نع تائيسلاو تاهورکلا عفدو ةیطالا



 نر ةنسلاو باستكلاب ربقلا باذسع توب

 ةعانملا موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا »
 « باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدا

 باذع تابثإ ىلع ةيآلا هنپب انباحص أ جتحا : ريبكلا ىف ىزارلا مامإلا لاق
 موي هنم دارلا سيلو 2 ايشعو اودغ مهيلع راثآ ضرع یضتقت ةيلا : :اولاق ءرعقلا

 دارملا سيلو . « باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدا ةعاسلا موقت مریو» : : لاق هنأل ةمايقلا
 . ايندلا ف الصاح ناك ام ایشعو اودغ مهیلع رانلا ضرع نأل « ابندلا اضیآ هنم
 لدي كلذ و « ةمايقلا موي لبقو ا يدل يما ب
 مه ريغ قح ىف تبث مهقح ىف تبث اذإو . يي ايا
 ۱ - قرفلاب لئاق ال هنأل

 ةاصع و رافكل رمقلا باذع نأ ىلع ةعاهملاو ةنسلا لهأ 00 : تلق
 . ةقفارلاو ةلزتعملا ضعب الإ هركني ملو ؛ ةرتاوتلا ةنسلاو باتكلاب تباث قح نینمّولا

 اولغوتو ةلزتعملا بهذم اولحتنا اثراید ىف نيرونتملا ضعب نأ نمزلا ثداوح نمو
 ةلئسملا هذه ىف ليصفتلا ضعب ىلإ ةجاحلا تسم كلذلو « ربقلا باذع راكنإ ىف
 نإ : لاقف «قيفوتلا ىلو هللاو ؛هلرسيت ام ببمح اهدروي نأ فيعضلا دبعلا دارأف
 . ةراوتملا ةنسلاو باتكلاب تباث هباوثو ريقلا باذع
 دلل

 القتسم هعبط لهسيل « « ةنسلاو باتكلاب ريقلا باذع توبث » هزجلا اذه تيم (1)
 ىلع لمت يابت مر نیر ل مسبب :هلوأ لعجيلف القتسم هعبط نمو . اضيأ

 . ( فلؤم ر خلا عمجأ دقف ءدعب امأ . مرکلا هلوسر
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ايل حیات یراخبلا دروأ هل ام جت ةديدع تای آف : : باتکلا اما
 «اپم 

 : ىرخأ تایآ تييثلا ف ىطويملاو حورلا باک یف مقل نا ركذو .

 « رقلا باذع. تابثإ ىلع. حيحصلا ىف ىراخبلا امم لدتسا ةيآلا هذه : ىلوألا

 ليبحرش نع سيق ىبأ نع ىروثلا قيرط نع ىريطلا ىور : ظفاحلا لاقو
 :كلذف « رانلا ىلع حورت و ودغت « "دوس زویط ىف. نوعرف لآ :خاورأو : لاق

 نب هللا دبع رک ذف سيق أ. نع ثیل قیرط نم متاح يآ نبا هلصوو . « اهضرع
 هيلع  ضرعی تيملا باب» ىف یراخبلا یورو « فیعض ثیلو « هيف دوعس
 ال هللا لوسر نأ » هنع هللا یضر رمع نبا نع « ىثنلاو ةادغلاب

 مک دحآ نإ : لاق

 لهأ نف ةنحلا لهآ نم ناك نإ « یشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام'اذإ

 . كالي یتح هلدعقم اذه : لاقیف « راثلا لهأ نف راثلا لهأ نم ناك نو « ةنجلا .
 « ةنجلاف ةنجلا لهأ نم ناك < نو اسم دنع عقوو ". یهتنا - «ةمايقلا موي هللا
 : ةنجلا ضورعملاف ىأ

 حورلا نأو ريقلا باذع تابثإ ثيدحلا اذه یفو» : حتفلا يف ظفاحلا لاق
 : رلا دبع نا لاقو . ىح ىلع الإ عقي ال ضردلا نأل « دسجلا ءانفب یفت ال
 نر تاک ل ئنعملاو : :لاقو روبقلا ةبتفأ ىلع حاو رألا نأ ىلع هب لدتسا
 هغلب هنإ : كلام لاق اك یه لب « ةينفألا قرافتال اهنأال < اهروبق ةيئفأ ىلع
 لبق اضيأ حتفا فو . : ۱۳ تءاش ثیح حرست حاورألا نأ
 .خزرلا ىف نوکی :ضرعلا اذه نأ ىلع روهمجلا : یطرقلا لاق : بابل اذه
 امم لدتساو « رافكلاب هصخت نم ىلع ال « اقلطم ربقلا باذع تيبثت ق ةجح وهو

 قأيس اك ةنشلا 0 لوق وهو « داسجألا قارف دعب ةيقاب حاورألا نأ ىلع
 ..(۳۸۰ : ۳.حتفر

 َنوض رغي مت نعم صيصختلا ف را نقولا رکذو : .ح ورلا ىف لاق
 "لمآ نأل )..انيلإ ةبسنلاب ءاسمو . حابض وه ايف ىأ ةرم ”ءاسمو ًاحابص را ىلع
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  رذتلا نبا هجرخأ ام هل دهشيو . (ءاسمو حابص ال « رابنالو ليل ممه سيل خزرلا

 4.1 ناك هنأ هنع هللا ىضر ةرره ىلأ نع امهرغو ناعالا بعش ىف قيبلاو

 ءاجنو لیلا" بهذ : رابلا لوأ لوقی ناك ةيشعو ةودغ موي لك ىف ناتخرص

 ءاجو راهلا بهذ : ليللا لوأ لوقيو « رانلا ىلع نوعرف لآ ضرعو راها
 ىلاعت هللاب ذاعتسا الإ هتوص دحأ“ عمسي الف «رانلا ىلع نوعرف لآ ضرعو «لیلا

 . رانلا ريغ رخآ عونب مهيذعتب وأ باذعلا كرتب امإ نيتقولا نيب لصفلاو . رانلا نم

 ناك ام ايأو « عيمجلا نع نیطیحا نيفرطلاب ءافتک ١ ديباتلا دارملا نوكي نأ زوجو

 كلذ ركذ نأ دعب ىلاعت هنأل خزرعلا باذعو سفنلا ءاقب ىلع رهاظ لیلد ةيآلا ىف

 « باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدا ةعاسلا موقت مویو» : هنأش لج لاق ضرعلا

 مهنيب قرفلاب لئاق الو < خزررلا ىف كلذ نوک نيعتيف ةراغملا ىف رهاظ وهو

 . ( هظفلب حور ) ىهتنا - مومعلا ىلع لالدتسالا متيف «مهریغ نيبو

 ليل ةرحالا ين سيل » : لوقي ىظرقلا بعك نب دمحم نع ىربطلا یورو
 نوعرف لآ یف نآرقلا ف كلذو «یشعو ةركب وه امنإو ءراهلا فصن الو
 ةركب ابف مهقزر مه» : ةنجلا لهأل لاق كلذكو . ايشعو ًاودغ الع نوضرعي
 ربع امنإو « نوعرف لآ ىلع باذعلا ديباتب لوقلا ديؤي اذهف : تلق ر « ایشعو
 كلذب ىنع : لیقو . ( ٍلعأ هللاو « خزرملا لهأ لاوحأ بسان ال ىشعلاو ودعلاب

 ر رج نبا هل دهشتسا مث ءايشعو اودغ مهل ًابیذعت رانلا ف مهزانم ىلع نوضرعي مبنأ
 اودغ» : هلوق ىف دهاجم لوقبو « ءاسمو ًاحابص اهلع نوضرعي : لاق ةداتق لوقب
 1 . ايندلا تناك ام : لاق «ایشعو

 ربخأ یلاعت هللا. نإ : لاقي نأ باوصلاب كلذ ىف لاوقألا ىلوأو : لاق مث
 ضرعلا اذه نوكي نأ زئاجو « ايشعو اودغ رانلا ىلع نوضرعي نوعرف لآ نأ
 نع ليبحرش ةياور ىنعي ر هلوق لثم لاق نمو ليذهلا نع هانرك ذ ام وحن ىلع
 لک رانلا ىلع ضرعت ىهف « دوس ريط فاوجأ ىف مهحاورأ نأ : دوعسم نا

 . ( مهیلع باذعلا ديبأت ىنعي ةدانق لاق اك نوکی نأو ( ایشعو اودغ نترم موي
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 رهاظ هيلع لد ام الإ كلذ ین الف < هب ینعلا كلذ نأب ةجحلا بجوي رخ الو

 . ( هظفلب ريرج نار ایشعو ودغ راثلا لع نوضرغي ممآ وهو « نآرقلا

 ناسنالا رقي نأ یدنع حیحصلا : لاق هنأ ثيللا ىبأ هیقفلا نع رکذ ام هدیژبو

 ى لازفلا مامالا لاق ام معنلو . ( نايبلا ح ور ر هتیفیکب لغتشي الو ريقلا باذعب

 لغتشت الو « كلذ لیصفت ىف كلرظن رثكت ال نأ هب كيصوأ یذلاو : ءایحالا ىف

 لمعلا تلمهأ نإف « ناك اهنيك باذعلا عفدل ريبدتلا ىف لغتشا لب « هتفرعع

 هدي عطقيل هسبحو ناطلس هذخأ نك تنك كلذ نع ثحبلاب تلغتشاو ةدابعلاو

 فيسب وأ نيكسب هعطقي له هنأ ين ركفتي لیلا لوط ذخأف « هفنأ عدجبو
 ةياغ اذهو « هسفن نع باذعلا لصأ عفد ىف ةليحلا قيرط لمهأو ؟ یسوم وأ

 ۱ . ( ٤۲۷ : 4 ءايحإ) لهجلا

 ةنسلا لهأ.. لالدتسا ىف ریبک لصأ ةيآلا هاو : ربثک نا مامالا لاقو

 ةب لا هذه نأ كشال هنأ لاوس انهه نکلو « روبقلا ىف خ زربلا باذع ىلع

 اهم دخت تناك ةيدوبم نأ » اهنع هللا یضر ةشئاع نع هدنسب دمحأ یورو « ةيكم

 : ةيدوهيلا اه تلاق الإ فورملا نم ًانیش الإ امنع هللا یضر ةشئاع عنصت الف

 و دا لوسر لخدف : اهنع هللا یضر ةشئاع تلاق . ريقلا باذع هللا كاقو

 : يال لاق ؟ ةمايقلا موي لبق باذع ربقلل له « هللا لوسر اي : تاقف « ىلع

 فورعلا نم ائيش اهلإ عنصأ ال « ةيدوهيلا هذه : تلق ؟ كلذ معز نم .ال

 هللا ىلع مهو ةيدوهي تبذك : خ4 لاق « ربقلا باذع هللا كاقو : تلاق

 « ثكمي نأ هللا ءاش ام كلذ دعب ثكم مث . ةمايقلا موي نود باذع ال . بذكأ

 لعاب یدانی وهو هائيع ةرم هب وثب "المتشم راہلا فصن م تاذ 0

 ًاريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت ول « سانلا امأ . ملظملا لیلا عطقك ربقلا » : هت

 رقلا باذع نٍاف « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا « سانلا اأ . ةاليلق شو

 . هاجرخي لو لسمو ىراخبلا طرش ىلع حیحم دانسإ اذهو .« قح
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 ةبالا هذه نأ : یدنع اهنسحأ ةديدع ةبوجأ لائوسلا اذهل رثک نبا ركذ مث

 ف نمؤملا بذعي نأ كلذ نم مزلي الو خزربلا ىف رافكلا باذع ىلع تلد امنإ

 ةشئاع نع (هدنسر دمحأ مامإلا هاورام كلذ ىلع لدي اممو . بذب هربق

 یهو دوپلا نم ةأرما اهدنعو الع لخد مع هللا لوسر نأ» اهنع هللا ىضر

 : لاقو « ا هتلا لوسر عاتراف ؟ مكروبق ىف نونتفت مكنأ ترعشأ : لوقت
 : 48 هللا لوسر لاق مث ىلايل بلف : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق . دوهي نتفي امنإ

 الل هللا لوسر ناكف : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو « روبقلا ىف نونتفت مكنإ الأ

 . ( ريثك نبا ) هب ىرهزلا نع ملسم هاور اذكهو « ربقلا باذع نم ذيعتسي دعب

 ىلع حتفلا ف ظفاحلا هلمحف نیتیدوبلا ىتعقاو يف فالتخالا امأو : تلق

 ةشئاع نع حيحصلا ىن ىراخبلا هاور اع باوجلا وهو « تاعقاولا ددعت

 اه تلاقف ربقلا باذع ترک ذف اهماع تلخد ةيدوپ نأ » اهنع هللا ىضر

 نم عي هللا لوسر اهنع هللا ىضر ةشئاع تلأسف . قلا باذع نم كذاعأ

 لاق . « قحب رقلا باذع - ردنغ داز - ربقلا باذع معن : : لاقف « رقلا باذع

 ةيدوهملا ىلع ركذأ مع هنأ هذه ىف نأل « ةفلاخم نيتياورلا نيتاه نيبو : ظفاحلا

 ركنأف « ناتصق امه : هريغو ىواحطلل اعبت ىوونلا لاق « اهرقأ هنأ ىلوألا قو

 ملعي ملو كلذب فَي یبلا ملعأ مث < ىلوألا ةصقلا يف ةيدوبلا لوق يال ىيا
 تزكنأف < كلذ اهل تركذف ىرخأ ةرم ةيدوهلا تءاجف « اهنع هللا ىضر ةشئاع

 . ىهتنا - هتابثإب لز ىحولا نأب ىلا اهلعأف « لوألا راكنإلا ىلإ ةدنتسم

 . ( ۱۸۳ : ۳ یرابلا حتف )

 هناحبس هلوق ربقلا باذع ىلع یراخبلا ام لدتسا ىتلا : ةيناثلا ةبالا و

 اوجرخأ مهمديأ اوطساب ةکئاللاو تولا تارسغ ىف نوملاظلا ذإ » : لاعتو

 لاق ام ىلع لالدتسالا هجو . (ماعنأ ر « نوما باذع نوزجت مویلا « مكسفنأ
 ةحلط ىبأ نب ىلع قیرط نم متاح ىنأ نباو یناربطلا هاور : حتفلا ىف ظفاحلا
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 تار ىف نولاظلا ذإ یرت ولو» : یلاعت هلوق يف هنع هللا یضر سابع نا نع

 برضلا طسلاو « تولا دنع اذه » : لاق « مهيديأ اوطساب ةكئالملاو تولا

 : لاتقلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هل دهشيو . یهتنا - « مهرابدأو مههوجو ن

 . « مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةكئالملا مهتفوت اذإ فيكف »

 لبق ناك ناو اذهؤ . ( قلا باذع تابث يف ةشلا ةيآ هذهف : تلقر

 ىلإ باذعلا فيضأ امنإو « ةمايقلا موي لبق عقاولا باذعلا ةءامح نم وهف نفدلا

 رفاكلاف اللو « اوريقي نأ یقولا ىلع بلاغلا نوكلو « هيف عقب همظعم نوكل ربقلا
 كلذ نكلو « نفدي مل ولو هتوم دعب بذعي ةاصعلا نم هبيذعت ىلاعت هللا ءاش نمو
 . ( ىرابلا حتف ) ىلاعت هللا ءاش نم الإ قلحلنا نع بوجحم

 : هركذ لج هلوق ربقلا باذع ىلع ىراخبلا اهب لدتسا : ةعبارلا ةبآلاو
 ' نباو ىناربطلا ىور :ظفاحلا لاق . ( ميظع باذع ىلإ نودرب مث نيترم مهب لعئس )

 سابع نبا نع كلام ی نع ىدسلا قيرط نم اضيأ طسوألا ىف یناربطلاو متاح یآ
 ؛ نالف اي جرخأ : لاقف ةغمجلا موي اي هللا لوسر بطخ » : لاق هنع هللا ىضر
 ‹ لوألا باذعلا اذهف « نيقفانملا هللا حضفف - هيفو ثيدحلا رک ذف - قفانم كانإف
 . « ريقلا باذع ىناثلا باذعلاو
 ۱ ةداتف

 نع ةبورع ىنأ نب ديعس قیرط نم اضیآ ابورو
 باذع « نیترم مهبلعنس» نسحلا نع رمعم نع روي نب دمحم قیرط نمو . وغ

 لاقو . - هوحن رک ذف - ینغلب : لاق. قاحا نب دمحم نعو . ربقلا باذعو ایندلا
 نيترملا ىدحإ نأ بلغألاو : ءالوه ريغ نع ًافالتخنا ركذ نأ دعب یررطلا
 » عوجلا : نم « هركذ مدقت ام دحأ لمتح یرخألاو 2 رقلا باذع وه
 . ( 18 : ۳ ىراخبلا حتف ر كلذ ريغ وأ « لالذإلاو لتقلا وأ ٠ ىلا وأ

 لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي» : لجو زع هللا لوق : ةسماخلا ةيآلاو
 نب ءاربلا نع حيحصلا ف ىراخبلا ىور « ةرخالا قو ايندلا ةايحللا ىف تباثلا

 دهش مث ىتأ هريق ىف نموا دعقأ اذإ : لاق فَي یبلا نع هنع ىضر بذاع
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 «اونمآ نذلا هللا تبثي» : هلوق كلذف « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ةبآلا ىف سیل : ینامرکلا لاق : حتفلا ىف ظفاحلا لاق . « ريقلا باذع ىف تلزن
 ةنتفل ًابيلغت « ربقلا باذع هربق ىف دبعلا لاوحأ ىمس هلعلف « ربقلا باذع ركذ

 « ةشحولاو لوحلا ماقم ربقلا نألو « فيوختلا لجأل نمولا ةنتف ىلع رفاكلا

 . ( 1۸1 : ۳ حتف ر ةداعلا ىف مدآ نبا هنم باہ ام ةكئالملا تاقالم نألو

 لاوهأ تابثإ ىلع تلد عوفرم حيحص ثيدحب ةرسفم ةيآلا هذه : تلق

 ملعلاو ةيكم .ي الا هذه نإ : لاقي ال . اهنم ىلاعت هللا انذاعأ - ربقلا باذعو خزربلا

 نم مهفي رقلا باذسع نأل كلذو ؛ ةنيدملا ف لصح امنإ ربقلا باذعب

 ةنيدملا ف لصح امنإو « ناميإلاب فصتي مل نم قح ىف "الاج) موهفملا قيرطب ةيآلا
 مالسلاو ةولصلا هيلع هراكنإ ًاضيأ هيلع دري الف ؛ ملعلا قلطم ال هب ليصفتلا ملعلا

 اإ هنأل كلذو « رم امك ةيدوهيلا ربخ ىف ةنيدملاب هرمآ لوأ ىف ريقلا باذع نع ۱

 نلعآ هلیصفتب یحولا لزن امل مث.« نمؤملل هلوش لیصفت لب باذعلا قلطم ركني مل ۱
 . افنآ حیحصلا تایا ور نم رم انك « ًاضيأ نینمولا ةاصعل هلومشب

 : لاعتو هناحبس هلوق :ةروسلا هذه ىف ترم ىلا ىه : ةساسلا ةيآلاو

 : هيلع لالدتسالا هجي ؤا هزیسفت رم دقو «نيقثا اتيحأو نشا اتتنأ نیرو
 . هعجازیلف ءاش نم « هللا همحر یزارلا مامإلا هيلع ثحبلا لاطأ دقو

 نع ضرعأ نمو » : هط ةروس ىف لجو زع هللا لوق : ةنماثلا ةيآلاو

 دیعس ىلأ ريسفت ىلع « ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اکنض ةشيعم هل ناف یرکذ

 ` :نع ةنيبع نب نایفس لاق : ريثك نبا لاق . مهنع هللا یضر اهریغو ةريره ىو

 هربق هيلع قیضی : لاک اتو ىلاعت هلوق ىف ديعس ىبأ نع مزاح ینا

 لاق : لاق ديعس ىنأ نع متاح ییا نبا هجرخأو . هيف هعالضأ فلتخت ىتح

 ةمض : لاق «اكنض ةشيع هل نإف» : لجو زع هللا لوق ىف قالب هللا لوسر

 نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع رازبلا یورو . حصأ فوقوملاو . هل ربقلا
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 ريج دانسإ « ربقلا بالع» : لاق « اکتض ةشيمم هل نإف ١ : ع - ىنا

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىبطرقلا ةرك ذت رصتخم “ىف ركذو . (ًاصخلم رشک نبا )

 . )۳ - ره ا ر ا

 راقلا مرز ىح رئاكتلا مكاشأ » : ىلاعتو هناحبس هلوق : ةعساتلا ةبالا .

 بقعب اطا هلوقو : ريرج نا لاق « نوملعت فوس الك مث نوملعت فوس الك

 هدنع كلذ ىنعم نأ ئن « اذكو اذك الإ كلام نم كل سيل» : « مک اهآ » هلت ءارق

 رياقملا ىلإ مترص ىنعي « رباقملا مترز یتح» : هلوقو . لاملا « رئاكتلا مك املأ د

 هركذ ىلاعت هللا نآل « ربقلا باذعب لوقلا ةحص ىلع ليلد اذه قو . . انف متنفدف

 اوراز . مهیا نولي ام نوملعیس مهنأ کف الا نیلا مرقآ اوچ نسارچا

 نع هجرخأ ام اهنم « تایاورب هل دهشتسا مث , ًاديدبتو مهل هنم اديعو « روبقلا

 ةبالا هذه تلزن ىح . ريقلا باذغ ىف كشن انك » : لاق هعنع هللا ىضر ىلع

 . ( ىريط ريرج نبا ) « ريقلا.باذع ىف « نوملعت فوس الك - لا  رئاكتلا مكاشأ »

 نيبيط ةنكئالملا مهافوتت نيذلا» : لج وزع هللا لوق : ةرشاعلا ةبآلاو

 ىلع « معن ةنجو ناحيرو حورف نيبرقملا :نم ناك نإ امأف مكيلع مالس نولوقي
 هحور نإ » : لاق « لطم ىلا نع ليوط ثيدح ىف ىرادلا ممت نع ىور ام

 نيب رقلا نم ناك نإ امأف . مکیلع مالس : نولوقي هلوح ةكئالملاو ج رختل

 هب ىتلتي نارو توملا ةهج نم حور : لاق < عت هو ناحمرو حورف

 ركذ ىف ايندلا ىلأ نبا هركذ ثيدحلا « همامأ ميعن ةنجو « سفن جورخ دنع

 هزع هللا ىضر ىرادلا مع نع سلا نع یشاقرلا ديري قيرط نم ىلعي وبأو . 2

 . ( باونلل تيبثتلا تايبأ حرش ين تيكنتلا رام )

 ركذ نإو « اهركذ ىلع تيفتكا تايآلا نم ةلماك ةرشع كلتف : تلق

 ىضر نمو « رقلا باذع ىلع اهم لدتسي اضیآ تايالا نم (۱) اهاوس ءالعلا

 )١( هركذ لج هلوق رک لا هقفلا حرش ف یراقلا ىلع هركذ امام : +



 م6

 نمل ًاعفن یدج ال تن الاو « ةرشعلا هذه هافك انيد مالسالاپ و ابر هللاب

 . - ىلاعت هللاب ذايعلاو - هبلق ىلع متخ

 ةا نا

 خيشلا لاق . ىتعم اهراوتب ءالعلا حرصو 3 ىصحت ال ثيداحأ هيف درو دقف

 نيحرف نوقزري مهمر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا لیبس ىف اولتق نيذلا نيسحت الو »

 اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ ام » : ىلاعتو هناحبس هلوقو « هلضف نم هللا مهاثآ اع

 ىرصم ربكا هقف حرش ) یهتنا - بيقعتلا ءافلا عضو ىف لصألا ناف « اران

 اه دهشي ةيناثلا ةبآلاو « مقلا نبا اضيأ اهركذ ىلوألا ةيآلا : تلق . ( - ٩١

 ركذ اضيأو . «ًايشعو اودغ املع نوضرعي رانلا» : نوعرف لآ ىف ىلاعت هلوق

 ' « ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجرا ةنمطلا سفل اهي اي » : ىلاعت هلوق مقلا نبا

 لاقف قلع هللا لوسر ذنع تيلت ةيآلا هذه نأو ريبج نب ديعس نع ىور اك

 . توملا دنع كل لوقيس كلملا نإ امأ : ال لاقف « نسحل اذه نإ : ركب وبأ

 عن واو + هيودرم ناو « يتاح يأ نار < ريرج ناو.« دنع ني دبع هجرخآ

 تيكتتلا راغ ر لوصألا رداون ىف ىذمرتلا مكححلا جرخأ هلثمو « ةيلحلا ىف

 ۱ . ( ۲۸ - ص باونلل

 حرش يف هركذو «ربكألا باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهنقيذنلو » :یلاعت هلوق اهنمو

 ةكئالملا مهملع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا» : ىلاعت هلوق اهنمو . رک الا

 راشبإلا اذه نإف . « نودعوت متك يلا ةنجلاب ورشبأو « اونزح الو اوفاخت ال نأ

 ىلإ خزر مهئارو نمو » ىلاعت هلوقو . خ زرملا باو نم وهو تولا دنع عقب
 اذإ ال ولف » : ىلاعت هلوق كلذكو « حورلا ىف مقلا نبا هركذ « نوثعبي موي

 ) نورصبت ال نكلو مكنم هيل برقأ نحو « نورظنت ذئنيح متو موقلحلا تغلب

 . فلؤم ( 14 - ص ح ورلا ىف مقلا نبا هركذ )



۸ 

 : ربك الا هقفلا حرش ی یراقلا لاقو . - مهایس دقو - و نم ةعاج ةياور نم

 خزرلا لاوحأ قيقحت ىف یعلا ىف ر یب ف ثيداحألا تدرو دق

 - یمسلا ۳ هباتک فو « روبقاو 1 لاا 1 رودصلا تر

 عافتراو عالطالا ديرت تنك نإ اهب كيلعف «ةرخآلا لاوحأ ىن ةرفاسلا رودبلا» ب

 ةلادلا ر ةحيحصلا ( ثيداحألاو ر : اهحرشو فقاوملا ف لاقو . عابطلا نع عازنلا

 ( كرتشملا ردقلا رتاوت ثيحب یصحت نأ نم رثكأ ) ربقلا باذع ىلع ىأ ( هيلع

 حرش فو ۳۱۸۰: ۸ ) یپتنا - داحالا لیبق نم ام دحاو لک ناك ناو

 لاوحأ ريثك یفو ىنعملا اذنه ىف ثيداحألا ةلمجلابو : ىنازافتلل ةيفسنلا _دئاقعلا

 : رتاوتلا دح اهداحآ غلبي ل ناو ةرتاوتم ةرمخآلا

 : هصن ام تيبثتلا تايبأ ىف هتلادحر ويلا لالجلا خيشلا لاقو'

 داها ةر اهو ام ةا معا

 رهش دق ضرف ناعالا هب قح 2 ربق نم نیکللا لاوس نإ

 هرادنالا هنتايآ تقناوو هراشالاب نآرقلا هب قآ

 ةدعلا دنع نيعبس تغلب دق ىلا ثيداحألا هب ترتاوت

 اونمآ ننسلا هللا تبي نماک ابف لاؤسلا ةبآلاو

 :ثيداحأ ةتس ربقلا باذع يف ءاج ام باب ىف یراخبلا جرخأ دقو : تلق
 نب. سنأو « ركب ىلأ تنب ءاسأو « ةشئاعو « رمع ناو « بزاع نب ءاربلا نع

 :ابنم ثيداحألا هذه ريغ ربقلا باذع ىف ءاج دقو :حتفلا ىت ظفاحلا لاقو . كلام

 مأو 3 مقرأ نب ديزو 2 ديسأو 2 بوتیا ىو « سابع ناو « ةرب ره ىبأ نع

 « رمو « هيودرم نا دنع ديعس أو رباج نعو - - اهدحأ وأ ننحيحصلا يف - كلاخخ ١

 دنع دّوعسم ناو « دوواد نآ دنع ورم نب هللادبعو ةنسح نب نجلا كيعو

~~ 
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 (ةبيشىلا نبا دنع را مأو « قاسنلا دنع ديزي تنب ءامساو ةركب أو < ىواحطلا

 . (185 : ۳ ىرابلا حتف ) مهريغ نعو

 « نابوثو « لاکلا نب ريشبو < ىرادلا مع نع رودصلا حرش ىف رك ذو

 ‹ ةفيذحو « تماضلا نب ةدابعو « ةحاور نب هللا دبعو « هللادبع نب رباجو

 ذاعمو © صاعلا نب ورمعو « نافع نب ناهعو « سابع نباو « بيبح نب ةرمضو

 3 ىردتللا ديعس آو < عفار أو « ءادردلا یو « ةمامأ ىبأو 0 لبج نب

 نعو « مكاهلأ » ريسفت ىف ىلع نع ريرج نا ركذو . یسوم ىنأو « ةداتق أو

 . ةبآلا « ةنئمطملا سفلل اهنيأ ای » ریسفت ىف ركب ىبأ

 ةباحصلا ةمثأ نم نيعبرأ مهددع غلب ريفغ مج اذهف : فيعضلا دبعلا لاق

 هقلخ ةوفصلةباحص ىلاعت هللامهافطصا نيذلا ءءايبنألا دعب قئالخلا رايخ « مهئاهقفوو

 روزا Ra سلا سب واعفو

 يبألا نع هباوثو رقلا باذع لقن ىلع اوقفتا دقو « افلکت مهلقأو « الع
 رگ باع ترف ق نكي لول ؛ هددعتم صصقو ةفلتع ظافلأو ىش تارابعب

 قح هباوثو ربقلا باذع نأ نينذأ ىذ لك عمسأو نينيع ىذ لك یرال اذه الإ

 دهش اذإ فيكف . ديهش وهو عمسلا لأ وأ بلق هل ناك نمل هنع ديحم ال تباث

 ؟ باطحللا لصفو ولتملا ىحولا هب ءاجو « باتكلا تايآ نم دحاو ربغ هب

 ى ًاثيدح نيعبس هريغو رودصلا حرش ىف ىلاعت هللا همحر ىطويسلا دروأ دقو
 نمو « ةلالد ةحيرصو اتوبث ةحيحص ةليمح ةلمح ىلع اهم رصتقأ انأ اهو ء.ريقلا باذع

 1 . رودصلا حرشب هيلعف ةدايزلا مار

 : لاق سنأ نع ةداتق قيرط نم امهريغو ناخيشلا جرخأ : لوألا ثيدحلا

 عرق عمسيل هنإ هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ » : ي ب لا لاق

 ؟ ) لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام : نالوقیف هنادعقيف ناكلم هيتأي دال

 ايف لجرلا اذهب فَي هركذ ف نإ : یرعلا نبا ربكألا خيشلا لاق 22



AN 

 ىذلا مكرهظأ نب ناك ىذلا لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام : هيودرم نبا دنعو -

 ىلإ: رظنا : هل لاقيف هلوسرو هللا دبع هنأ دهشآ :لوقيف نمؤملا امأف ؟دمحم هل لاقي

 ًاعيح امهاریف : UE ینلا لاق « ةنحلا نم هب هللا كلدبأ دق «رانلا نم كدعقم

 - ارضخ هيلع المو ًاعارذ نوعبس هربق یف هل حسفي هنأ انل ركذو : ةداتق لاق

 ٠ ؛یردأال :لوقیف ؟ لجرلا AE هل لاقيف رفاكلاو قفانملا امأو

 نم قراطمب برضيو ! تيلت الو تيردال : لاقيف . سانلا لوقي ام لوقأ تنك

 . (رودصلا حرش ) « نيلقثلا الإ هيلي نم اهعمسي ةحيص حيصيف ةبرض ديدح

 اهبلع تلخد ةيدوهي نأ » ابنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع :يناثلا ثيدحلا

 : ةشئاع تلاق . ربقلا باذع نم هللا كذاعأ : اهل تلاقف ربقلا باذع ترک ذف

 .:تلاق . قح ربقلا باذع « معن : لاقف ربقلا باذع نع مع هللا لوسر تلأسف

 یراخبلا هاور « ربقلا باذع نم ذوعت الإ ةالص ىلص دعب 4ع هللا لوسر تيأراف
 نم ةياورلا هذه ىف ام انم رم دقو :تلق . (۱۸۲ - ض ىرذنملا بيغرت ) مسمو

 . ركذتف ةفلتخملا تاياورلا نيب قیبطتلاو فالتخالا

 دعقأ اذإ » : لاق ال يلا نع بزاع نب ءاربلا نع : ثلاثلا ثيدحلا

 : هلوسق كلذف هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش مث ىتأ هربق ىف نمملا

 ظفاحلا لاق . حيحصلا ىف ىراخبلا هجرخآ .« تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي

 دقو . هيودرم ناو « هجام نباو « یاشلاو « ملسم هجرخأ اضيأو : حتفلا ف
 هحصو نئسلا باحصأ هجرخأ « ًانيبم الوطم ءاربلا نعو رم وبأ ناذاز هاور

 هيفو « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا » : هلوأ ىن ةدايزلا نم هيفو هوغو ةناوعوبأ

 ؟كبر نم : هل نالوقيف «هناسلجیف ناكلم هيتأيف» :هيفو «هدسج ىف هحور درتف»

 : نالوقيف « مالسإلا ينيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف « هللا یر :لوقيف

 ايندلا ةويحلا ي تباثلا لوقلاب انتبثو هتدش ىلاعت هللا اناقو « ديدش ناحتما

 . ( فلؤم ) ةرخآلا قو



۸ 

 امو : هل نالوقیف « هللا لوسر وه : لوةيف ؟ مكيف ثعب یذلا لجرلا اذه ام

 : ىلاعت هلوق كاذف . تقدص و تنمآف هللا باتک نآرقلا تأرق : لوقیف ؟ كيردب

 هدسج ىف هحور داعت رفاکلا نأ » :هیفو . « تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي »

 « یردآ ال ! هاه هاه :لوقیف ؟ كبر نم : هل نالوقیف « هناسلجیف ناکلم هيتأيف

 ۱ . (یرابلا حتف ر ثيدحلا

 ماق» : لوقت اهنع ىلاعت هللا یضر ركب ىنأ تنب ءاسأ نع : عبارلا ثيدحلا

 . جض كلذ ركذ الف ۰ ءرملا اف نتتفی ىلا ربقلا ةتف رکدف ابيطح الع هللا لوسر
 5 و

 . هريغو ىلاسنلاو حيحصلا نم عضاوم يف ىراخبلا هجرخأ « ةجض نوملسلا

 ول » : لاق قاع هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نع : سماحلا ثيدحلا
 و

 لسم هاور « ربقلا باذع مکعمسی نأ هللا توعدل تاومألا اونفادت ال نأ ال

 . ( بیغر )

 را هللا لوسر نأ هنع یلاعت هللا یضر رمع نبا نع : سداسلا ثيدحلا
 و

 نم ناك نإ « يشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام اذ] مكدحأ نإ» : لاق

 اذه : لاقيف « رانلا لهأ نف رانلا لهأ نم ناك نإو « ةنجلا لهأ نف ةنجلا لهأ

 ‹ ىفاسلاو یذم رتلاو سو یراخبلا هاور « ةمايقلا موي هللا كثعبي ىح كدعقم

 . ( بیغرت ) هرخآ ىلإ لاقیف : هلوق نود دوواد وبأو

 رسم ع4 ىبنلا نأ » هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع : عباسلا ثيدحلا

 امأو « لوبلا نم هزنتسب ال ناكف امهدحأ امأ ؛ ربك ىف نابذعي ایل : لاقف نیربقب
 . اهيحيمص ىف ناخيشلا هحرخأ «ةميمنلاب ىشمب ناكف رحتلا

 انيب » : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر تباث نب ديز نع : نماثلا ثيدحلا
 تداكف تداح ذإ « هعم نحو هتلغب ىلع راجنلا ىبل طئاحلا ىف لع هللا لوسر

 ؟ روبقلا ءالوه باعصأ فرعي نم : لاقف ةعبرأ وأ ةتس وأ ةسمخ ربقأ اذإف هیقلت



0 

 «هلارشالا ىف اوتام :لاق ؟ ءالوه تام ىف :لاق « هللا لوسر اي انأ :لجر لاقف .

 مكعمسي نأ هللا تلأسل اونفادت نأ الولف « اهروبق ىف لتبت ةمألا هذه نإ : لاق

 «ربقلا باذع نم هللاب اوذوعت :لاقف انیلع لبقأ مث . هنم عمسأ ىذلا ربقلا باذع

 ثيدحلا « نطب امو اهتم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذ وعت «ربقلا باذع نم هللاب ذوعت

 . لسم هجرخآ

 "مکدح غرف اذإ : لاق اع ىبنلا نأ ةريره ىنأ نع : عساتلا ثيدحلا

 « ربقلا باذع نمو « منهج باذع نم : عيرأ نم هللاب ذوعتیلف ريخألا دهشتلا نع

 . نتسلا بامصأو سم هاور « لاجدلا حيسملا ةنتف نمو « تاملاو ايحا ةنتف نمو

 مهملعي دلا الهه مهملعي ناک خف هنأ سابع نبا نع : رشاعل ثيدحل اک ءاعدلا اذ ناك ل هنأ سابع نا نع : رشاعلا ثيدحلا
 . .باذع نم كب ذوعأو ء«مهج باذع نم كبذوعأ ىنإ مهللآ » :نآرقلا نم ةروسلا
 . « لاجدلا حیسلا ةنتف نم كبذوعأو « تامملاو ءايحلا هنتف نم كب ذوعأو « ربقلا

 تبجو دقو ا ىنلا جرخ » :لاق بويأ ىلأ نع : رشع ىداحلا ثيدحلا
 و * ون ۰ ۱

 ۱ ۱ . هة رغو حیحسلا
 ناك : لاق بدنج نب ةرمس نع یراخبلا حيحص ىف : رشع يناثلا ثيدحلا

 ؟ ايؤر ةليللا کنم ىآر نم : لاقف « ههجوُب انيلع لبقأ ةولص ىلص اذإ اإ ىنا
 ۰ هَ 7 5 و 0

 یآر له : لاقن ًاموي انلأسف « هللا ءاشام لوقيف « اهصق ًايؤر دحأ ىآر ناف : لاق

 « ىديب اذحأف ىنايتأ نيلجر ةليللا تيأر ىبكل : لاق « ال : انلق ؟ ايور دحأ

 يق شوک هلی مات لجرو سلاج لجر اذإف « ةسدقلا ضرألا ىلإ یناجرخأو

 مليو « كلذ لثم رخآلا هقدشب لعفي مثء هافق غلبي ىح هقدش ىف هلخدي « ديدح

 ثيدحلا رحآ ىلإ -قاطنا : الاق ؟ اذه ام : تلق . هلثم عنصيف دوعيف اذه هقدش

 . ىذلا !معن :الاقف «تيأر ا۴ ىناربخأف ةليللا .ىفاتقوط :تلق - هرخآ ینو ليوط وهو
 .هب عنصيف « قاقالا غلبت ىح هنع لحيف ةبذكلاب ثدحم باذک هقدش:قشي هتیأر "



٩۱ 

 تيبلخل درس دعي حورلا ق عقلا نبأ لاق , « هلوطب ثيدحلا  ةمايقلا موي ىلإ :

 الا قنا ال قباطم ىحو ءايبنألا ايؤر نإف « ربقلا باذع قف صن اذهو

 ش .( ۷۲ - - ص حورلا باتک ر

 نامع ناك : لاق نافع نب نامع ىلوم فاه نع : رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ةنجلا ركذت : هل ليقف « هتي لبي ىتح ىكبي ربق ىلع فقو اذإ هنع هللا ىضر

 لوقي لع هللا لوسر تعم ىفإ :لاقف !یکبتف ربقلا ركذتو « ىكبت الف رانلاو :

 » جني مل نإو « هنم رسيأ هدعب اف هنم اجن ناف « ةرحنالا لزانم نم لزنم لوآ ربقلا

 ارظنم تیر امو : لوقي مع هللا لوسر تعمسو : لاق . « دشأ هدعب اف هنم

 بیرغ نسح ثیدح : لاقو ىذمرتلا هاور « هنم .عظفأ ربقلاالإ طق .

 ع هلل لوسر عم انجرخ :لاق بزاع نب ءاربلا نع :رشع عبارلا ثيدحلا
 هللال وسر سلجف « دعب دحلي الو ربقلا ىلإ انیهتناف « راصنألا نم لجر ةزانج ىف ٠

 مفرف ۱۲ ۱ 0 رار A خا

 : ةياور ىف داز - ائال وأ نترم - ربقلا باذع نم هللاب اوذوعت : : لاقف هسأر

 « اذه اه : هل لاقي نيح نيربدم ولو اذإ مهلاعن قفخ عمسي تيملا نإ » : لاق

 نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو » ةياور ینو « ؟ كيبن نمو ؟ كنيذ امو ؟ كبر نم

 . مالسالا ىيد : لوقيف ؟ كنيد امو :نالوقيو «هللا بلر : لوقيف ؟ كبر نم :هل

 امو:هل نالوقيف هللا لوسر وه :لوقيف ؟ مكيف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام : نالوقیف .

 :هلوق كلّذف » : ةياور ق داز « تقدصو تنمآو هللا باتک ت أرق :لوقيف ؟ كيردي

 دانم ىدانيف . « ةرخآلا ىو ايندلا ةويحلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تشي و

 اوحتفاو ةنجلا نم هوسبلأ « ةنجلا نم هوشرفاف ؛ ىدبع قدص نأ ءامسلا نم

 نإو . هرصب دم هربق ىف هل حسفيو اهبيطو اهحور نم هيتأيف « ةنجلا ىلإ ًاباب هل

 نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو « هدسج ىف هحور داعتف لاق هتوم رک ذف - رفاکلا

 نم دانم یدانیف . ىردأ ال هاه !هاه :لوقيف ؟ کیف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام :هل



۹۲ 

 ؛رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو « رانلا نم هوسبلأو« دانا نم هوشرفاف ؛ بنک نأ ءامسا

  ةياور ىف داز-«هعالضأ فلتخت ىح هربق هيلع قیضیو اهمومنو اهرح نم هينأيف
 « ًابارت راصل البج اهب برض ول ديدح نم ةبزرم هعم مكبأ ىمعأ هل ضيقي مث ١

 مث ًابارت ريصيف « نالقثلا الإ برغملاو قرشملا نيب ام اهعمسي ةبرض اهب .هبرضيف
 خيحصلاول مم عتبي هتاور دالمإب دعا ةأورو : دووادوبأ هاور «حورلا هيف داعت

 . هلوطب بیهرتلاو بيغرتلإ ىف هقاس مث « اذه نم لوطأ

 اینچ ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نع : رشع سماخلا ثيدحلا ْ

 ىجرخأ :نولوقيف ءاضيب ةرئرحب ةمحرلا ةكئالم هتتأ ضبق اذإ نمؤملا نإ » : لاق

 هنومشيف ًاضعب مهضعب هلوانيل هنأ ىتح كسملا حير بيطأك جرختف هللا حور ىلإ

 ؟ضرألا نم تءاج ىتللا ةبيطلا حيرلا هذه ام :نولوقيف هما باب هب نوتأب یخب
 دشأ مهلف « نينموملا حاورأ هب نوتأي ىتح « كلذ لثم اولاق الإ ءامس نوتأي الو
 5 وعد : نولوقيف ؟ نالف لعف ام : نولوقيف « ميهئاغب بلافلا لهأ نم هب احرف
 : نولوقيف ؟ مكاتأ امأ «تامدق : لوقيف ءايندلا مغ ىف ناك هنإف «حيرتسي ىح
 : نولوقيف حسع باذعلا ةكئالم هيتأتف رفاكلا امأو . ةيواهلا همأ ىلإ هب بهذ

 .«ضرألا باب ىلإ هب بهذيف « ةفيج حیرنئأک جرختف هللا بضغ ىلإ ىجرخأ
 . ( بيغرت ) حيمص دانسإب هوحنب ةجام نبا دنع وهو « هحيحص ىف نابح نا هاور
 . (1۸- ص حورلا باتکر ًارصتخم ملسمو رازبلاو یناشل هاور : ما نا لو

 ایا لوسر نأ تع قا یضر ةريره أ نع ؛ رد سدان شی

 لاقي ناقرزأ نادوسآ ناکلم هانآ - مکدحآ : لاق وأ - تیلا رقآ اذإ »
 ؟ لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام : نالوقیف «ریکلا : رخاللو ركنملا : اهدحأل
 ادمحم نأو هللا الإ هل ال نأ دهشآ « ةلوسرو هللا دبع وه : لوقی ناك ام لوقیف
 هرق ىف هل حتفي مث . اذه لوقت كنأ معن انك دق : نالوقیف . . هلوسرو هدبع

 ىلإ عجرأ : لوقيف « مث : هل لاقي مث « هيف هل روني مث « نيعبس ىف ًاعارذ نوعبس



۳ 

 هلأ بحأ الإ هظقوب ال ىذلا « سورعلا ةمونك من : نالوقیف « مهربخأف ىه
 سانلا تعم : لاق اقفانم ناك ناو . كلذ هعجضم نم هللا هثعبي ىح . هيلإ

 « كلذ لوقت كن معن انك دق : نالوقيف . ىردأ ال « هلثم تلقف الوق نولوقي
 یح ًابذعم اهيف لازیالف «هعالضأ فلتختف هيلع مثلتف «هيلع یمئتلا :ضرألل لاقيف

 نابحناو «بيرغ نسح ثيدح :لاق و ىذمرتلا هاور . «كلذ هعجضم نم هللا هئعبي

 . ( بيغرت ”هسارعأ ىف اماد ام ةأرملا ىلعو لجرلا ىلع قلطي سورعلاو ) هحيمح يف

 هذه نإ : ام هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع : رشع عباسلا ثيدحلا

 تنك ام : هلأسي كلم هاتأ هريق ىف عضو اذإ نمّولا ناو « اهروبق ىف ىلتبت ةمألا ۱

 اذه ىف لوقت تنك ام : لاقیو . هللا دبعآ تنك : لاق هادمه هللا ناف ؟ دبعت

 ىلإ هب قلطنيو ءاهدعب یش نع هلأسی اف . هلوسرو هللا دبع وه : لوقيف ؟ لجرلا
 كمصع هللا نکلو « رانلا ين كل ناك كتيب اذه : هل لاقیف رانلا ف هل نك تيب
 لاقیف « ىلهأ رشبأف بهذآ ىح ینوعد : لوقيف . ةنجلا ىف اتيب هب كلدبأف كمحرو

 ام : هل لوقيف « هربنيف كلم هاتأ ربقلا ف عضو اذإ رفاكلا نإو . نكسا : هل

 ؟ لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام : هل لوقيف « ىردأ ال : لوقيف ؟ دبعت تنك

 « هينذأ نيب ديدح نم قراطمب هنوبرضيف . سانلا لوقي ام لوقأ تنك : لوقيف
 « دوواد وبأو « دمحأ هجرخأ . « نيلقثلا الإ هيلي نم اهعمسي ةحيص حيصيف
 . ربقلا باذع ىف قييبلاو

 رع نبا هللا دبع ثيدح نم هننس ىف ىلانلا هاور : رشع نماثلا ثيدحلا
 «ءاسلا باوبأ هل تحتفو « شرعلا هل كرحت ىذلا اذه : لاق ما ىلا نع

 : یئاسنلا لاق . « هنع جرف مث « ةمض مض دقل :هكئالملا نم افلأ نوعبس هل دهشو

 . ( ۲٩ - ص حورلا باتك) هنع هللا یر ذاعم نب دعس یعی

 نامع نع ىببلاو 2 مكاحلاو « دوواد وبأ جرخآ : رشع عسانلا ثيدحلا

 مکیخال اورفنتسا» : لاقف نفدی هبحاصو رق دنع ةزانج مع هللا لوسر رم :لاق



۹4 

 . ( 51 - ص رودصلا حرش ر « لأسي نآلا هنإف ؛ تيبثتلا هل اولسو

 « خيراتلا ىف مكاجلاو « ثعبلا ىف دوواد وبأ جرخأ : نورشعلا ثيدحلا

 فيك : اطا هللا لوسر لاق : لاق باطلا نب رمع نع ربقلا باذع يف قيببلاو

 : تلق ؟ ًاريكنو ًاركنم تيأرو 2 نيعارذ ف عرذأ ةعبرأ ىف تنك اذإ تنأ

 ابباینأب ضرألا ناثحي « ربقلا اناتف : لاق ؟ رتکنو ركنم امو « هللا لوسز اب
 « فطاخلا قريلاك اهراصبأو ۰ فصاقلا دعرلاک اهبئاوضأ « اهراعشأ ىف نأطي و

 یناصع نسم الع رسيأ یه اهعفر اوقيطي مل ىنم لهأ ابلع عمتجاول ةبزرم اهعم
 . ًادامر اهم ريصت ةبرض اهب كابرض تيولت .وأ تيباعت نإف « كانحتماف « هذه

 « اهكيفكأ نذإ : لاق « معن : لاق ؟ هذه ىلاح ىلع انأو « هللا لوسر اي :تلق
 لاق :هظفل ىو « دمحأ ةياورب هركذ ىرذنملل بيغرتلا فو . (رودصلا حرشر
 « موبلا كلتئيهك معن : 42 هللا لوسر لاقف ؟هللالوسر اي انلوقع انیلع درتأ :رمع
 ديج دانسإب ینارطلاو دمحأ اور : ىرذنملا لاق . رجحلا هبیفب :رمع لاقف
 1١8(. : 4 بيغرت)

 ةعبرألا نئسلا نم ابقابو نيحيحصلا نم اهرثكأ اثیدح نورشع هذهف
 یطویسلا اهدع دقو «ةريثكلا ثيداحألا نيب نم اهیلع ترصتقا ةلوادنملا .ةروهشملا
 مار نمو « رودضلا حرش ىف اهدرس دقو ؛ اثیدج نيعبس تيبثتلا تابثإ ىف

 عم عمج دق ام كبسحو « الذ هک ا هيو كيدطا ريع يلو هاصتنمالا

 ةرسفمو ةحراش تءاج ةرتاوتلا ثيداحألا هذهف .یعم اهرتاوت ىلع نيثدحملا قابطإ
 . ةراشإلاو ةحارصلا نم زب زعلا هللا باتك ىف لزنامل

 ةعا حلاو ةنسلا لمأ عاجا

 يضتقم هنأ اك اهو : « حورلا باک » ىف ةيزوجلا ملا نبا ظفاحلا لاق
 : هللا دبع وبأ لاق : ىزورملا لاق . ةنسلا لهأ نيب هيلع قفتم وهف ةحيحصلا ةنسلا

 ین هللا دبع ىنأل تلق : لينح لاقو . لضم لاض ال٠ هرکنی ال قح ربقلا باذع



U 

 هللا لوسر هب ءاج امبرقنو اهب نمّون حا ثيداحأ هذه : لاقف « ريقلا باذع

  ۱هانددرو هانعفرو قاع هللا لوسر هب ءاج امب رقن مل اذإ . هب انررقأ ؛ديج دانسإ ع

 هوذخف لوسرلا مکانآ امو» : ىلاعت هللا لاق . هرمأ هللا ىلع انددر «

 ةلزتغملا ضعبو جزاوحلا هركنأ ربقلا باذع نأ حتفلا ىف ظفاحلا ركذو

 عیهو ةلزتعلا رثكأ كلذ ىف مهفلاخو ءاهقفاو نمو ىسيرملا رشب ورمع نب رارضك

 باذع اوركني مل اضيأ مهلاثمأو ةلزتعملا رثكأو :تلق . ىهتنا -مهربغو ةنسلا لهأ

 نبا هسلصف اك « ةدراولا تايفيكلا ضعب ىف ةنسلا لهأ اوقلاخ لب ؛ اقلطم ربقلا

 لاقو . اهريغو ةيفسنلا دئاقعلا حرشو فقاوملا حرش يف هلثمو «حورلا ىف مقلا

 : تيبثتلا تابثإ ى یطویسلا

 داشرلا لبس ىف هب كلست داقتعا مزاج ام نكف

 لازتعا وذو عادتبا وذ لاوسلل ركنملا الو

 تيبثتلا تايبأ نم انرکذ ام لدف ؟ال مأ باذعلا رکنم رفکی لهو : ةلئسم

 نم ةمامالا باب ىف ام هديؤيو « رفکلاب هيلع مكي لو « قساف ۳

 عم مهوحنو ءاوهألا لهأ نم انرکذ نم رفكب مكحلا نأ ملعا : ريبكلا ةينملا حرش

 ةعدتبملا نم ةلبقلا لهأ ریفکت مدع هللا اهمحر یعفاشلاو ةفينح ىلأ نع تبث ام
 مهلك

 ىلع ءانب رفكي مل نإو رفك وه اب لئاق هب لئاقلاف « رفك هسفن دقتعلا كلذ نأ هلع

 نأ بجي اذه ىلعو . قلا بلط ىف ادهتجم هعسو غارفتسا نع كلذ لوق نوک

 مهنم لصحي مل مهلاثمأ ناف ؛ ؛ مهاهاض نمو ضفاورلا ةالغ ادع ام ىلع لوقنملا لمحي

 طلغ لیئربج نأب وأ هلإلا وه ايلع نأب لوقي نم ناف + داهتجالا ىف عسو لذب

 : لاق نمم الاح أوسأ وه وهو « ىوملا ضحم عبتم وه امن فخسلا نم كلذ وحنو

 نأ نيمظعملا نيمامإلا لثم نم قاتي الف ۰ ٠ ىنلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام و

 هيلإ بهذ ايف ةبش هل نم لثم ىف اهمالک اغاو « رفكلا رفكأ نم مهنأب مکع ال

 رقلا باذعو ةي ةيورلا رکنک ًارفك هئاذ دح ىف قیقحتلا دنع هيلإ بهذ امث ناك نإو



 5007 هی عام كتر وأ

 ةروهشملا صوصنلا مكح راكنإ هيف هناف ؛ كلذ ومنو
 شم نا الإ ؛ عاحإلاو

 نخيشلا ةفالخ رکنک و « مالكلا ىف لع ام كلذ وحنو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق

 ىلإ رظنلاب نالطبلا ةرهاظ تناك ناو ةلمجلا ىف ةببش مه ناكف « ةباحصلا مهماهتاب

 نأ عم - مهرفكب محي مل مهداهتجا الإ ید: یتا ةبشلا كلت ببسبف « ليلدلا
 هينم حرش ) لمأتف « ةالغلا نم ركذ ام لثم فالح .« ًاطايتحا - رفک مهدقتعم
 ۱ ° ( 48٠ - ص نابتجم ريبك

 بابلا اذهب قلعتت ةمهم دئاوف

 ' . رودصلا خ رش ىف یطویسلا انكئاشم خيش اهركذ

 لاوس ىرخأ قو نکللا لاوس ةاؤر ف ءاج : ىط رقلا لاق : لوألا

 نانثا هيتأي صخش برو . صاخشألا ىلإ ةيسنلاب كلذ لب « ضراعت الو « دحاو كلم

 ام بنحم دشآو هقح.ق لوهأ نؤكيف:« سانلا فارصنا دنع عم هنالأسف ًاعم

 هسنأ لوصحم هيلع افیفجت:سانلا فارصنا لبق هيتأي رخآو « ماثالا نم فرتقا 7

 لمعلا نم همدق ال ةعجارلا ىف لقأو هيلع فخأ نوکیف « دحاو كالم هيتأي رخآو

 ىف اکرتشنا ناو اهدحأ لئاسلا نوکیو نانئالا هیتأی نأ لمتمو : لاق . حلاصلا

 ناف ‹ باوصلا وه یناثلا اذه .: تلق .. اذه ىلع دحاولا ةياور لمحتف « نایتالا

 . ثيداحألا بلاغ. ىف دوجولا وه نیکللا رکذ

 و تاوطاو لاوشلا ةيفيك ىف ثيداحألا تفلتحا اضيأ :لاق : ةيناثلا

 لاسی لم مهنمو « هنناداقتعا ضغب نع لأسي نم مهنف < اضيأ صاخشألا بلحم
 قأو ةاورلا ضعب نم ضعبلا لع راصتقالا نوكي نأ لمتحمو : لاق .اهلك نع

 ؛ هيلع ثيداحألا .رثكأ قافتال «١باوصلا وه نفاثلا اذه : تلق . ًامات هرتغ هب 1

 : هنع هللا “يضر سن نع دوواد ىأ ةياور نم ًاصوصخو  اھنم ذخوی ! معن

  اهريغ ئش نع لأسيالف : هيودرم نبا طفلو « اهدعب یش نع لئسي اف
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 ةياور ىف حرصو . "ةصاخ داقتعالا ريغ تافيلكتلا نم ىش نع لثسی ال هنأ

 هلوق ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع قيزط نم یہا
 هللا تبثی » : ىلاعت

 ليق «مهتوم دعب مهروبق ىف اهنع نولأسي ةداهشلا» : لاق ةيآلا « اونمآ نيذلا
 . «ديحوتلا رمأو دمحمب نامبإلا نع نولئسب : لاق ؟ وه ام : ةمركعل

 مه عقي ضرألا هجو ىلع ىب نم نفدي مل نم نإ : .ىضاقلا لاق : ةثلاثلا ۱

 نع اهجح انك كلذ ةيئور نع نیفلکلا راصبأ هللا بجحم و « .باذعلاو لاوسلا

 رعشن الا نحو بولصملا ىلإ ةايحلا درتو : مهضعي لاق . نتظایشلاو ةکئاللا هيؤر

 الو .ريقلا ةمضكوجلا هسيلع قیضب كلذكو «ًاتيم هيلع ىمغملا بسحت انأ اک « هي

 هللا قلخي هئازجأ تقرفت نم كلذكو « هبلق ناعالا طلاخ نم كلذ نم ايش ركنتسي _ .

 : مهضعب لاقو . نيمرحلا مامإ هلاق . الع لاوسلا هجويو « اهلك وأ اهضعب ىف ةايحلا

 ىلع مهدهشآ و مدآ بلص نم لاعت هللا هجرخأ ىذلا رذلا نم دعبأب اذه سيلو

 . لب : اولاق-؟ كبر تسلأ : مهسفنأ

 ف یولا عيح ناكلملا بطاع فیک : ليق نإ :۰ یطرقلا لاق : ةعبارلا

 ‹ كلذ ىضتقي اهتنج مظع نإ : : باؤجلاف ؟ دحاولا تقولا ىف ةدعابتلا نكامألا

 يحب ةدحاو ةبطاحم ىف ةدحاولا ةرملا ىف ةدحاولا ةلمجلا ىف رثکلا قلیلنا نابطاخيف

 نم ىلاعت هللا هعنمو « هاوس نم نود بطاخلا هنأ نيبطاخلا نم دحاو لكل ليغ

 . فولا ةيقب باوج عامس

 تيأر مث « مهوحنو ا قاتل خیل 5اا دنت لضم : تلق

 ةكئإلام نوكت نأ هبشي ىذلا : هجاپنم ی لاقف « هيلإ بهذ انباحصصأ نم ىميلحلا

 ب سوك نيس م عا هش

 منا - نيكلم لامعألا ةباتكل هيلع لكؤملا ناك اك « مهنم

 . «ضراعت الو «نمؤملل ريقلا ةعسردق ىف ةقباسلا ثيداحألا تفلتحخا :ةیسالنا

 .' اضافختاو اولع حالصلا ىف تيا لاح بشع توافتي كلذ ناف
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 : مقلا نبا لاقف ؟ ال مأ لاؤسلا دنع ندبلا ىلإ داعت حوزلا نأ ىف : ةسداسلا

 ةداعالا هذه نکل « لاوسلا دنغ ثدبلا ىلإ حورلا ةداعاب ةحرصم ثيداحألا نإ

 ىلإ اهعم جاتحيو هريبدتو ندبلاب حورلا اهب موقت ىلا ةدوهملا ةايلبأ هب لصح ال

 لاو لأب ناحتمالا اهب لصحم ىرخأ ةأيح ندبلل ام لصح امناو « هوحنو ماعطلا

 قني الو « تولا وخأ مونلا ناف - ظقيتسملا ةايح ريغ یحوهو مئاقلا ةايح نأ اكو

 یهو « یا ةايح ريغ ةداعإلا دنع ثیلا ةايخم:كلدكف - ةايحلا قالطإ مئانلا نع
 « ةايحلاو توملا نب طسوتم رسا لب  ثوسلا مسا قالطإ هنع ین ال ةايح

 امنإو « ةرقتسم املأ ىلع ثيدسحلا ىف ةسلالد الو . اهنيب طسوتم مونلا نأ اك

 مسقتو چ ةقلعتم لار ال یهو ندبلاب الاثم قلعت ىلع لدي

 ۱ ,"یهتنا - قرفتو

 . لاوسلا تقو ندبلا ىلإ خورلا دوع ىلع ةرتاوتم ثيداحألا : ةيميت نا لاقو

 مهلباقو « روهمجلا هركنأو ؛ ىلوغاز نبا مهنم ةفئاط لوق حور الب ندبلا لاوسو
 ليقع نبا مهنم نورخآو مزح نبا هلاق « ندب الب حورلل لاوسلا ی

 . صاصتخا كاذب ريقلل نكي مل الو « طلغ وهو . ىزوجلا نب

 رصعلا ظفاحت زوم خيش اهأس بابل اذبم قلعتت ةلئسأ يف : ةعباسلا
 ؟ دقار وهو لئسي مأ مدقي له لئس اذإ تیلا نم"( لثس) : رجح رجح نبا لذفلاوبأ

 ؟ تناك: اك ةثحلا ذئنيح سبلي له حورلا نع ( لثس» و. دعقي ( باجأت )
 هاعدا امنلو « ثیدح درب مل هنأ ( باجأف ر ؟ وام ىلا عرب یح هل فشكي له لتس و ..ىلعألا هفصن ىف لمت اهنأ  ريخلا رهاظ نكل ؛ معن ( باجأق )

 هيف ةجح الو « لا اله ىف : هلوق یوس دنتسم ريغب هب جتحي ال نم ضعب
 ا لافطألا نع ( لئس) و . نهذلا ىف رضاحلا لا ةراشإلا نال

 - افلكم نوكي نم لاؤسلا صاصتخا رهظي ىذلا نأب ( باجأت ر
 اہم ترصتخا < رودصلا حرش ف .یطویسلا اه رکذ اهلک دئاوفلا هذه

 ۱ ۱ . ایرورض ارل
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 حورلا ىلع مأ « اعيمج ندبلاو حورلا ىلع نوكي ريقلا باذع نأ ىف : ةنماثلا
 تبثي لو « مهريغو ةتسلا لهأ لاوقأ هيف تفلتخاو ؟ طقف ندبلا ىلع وأ « طقف
 حرش ىف ظفاحلا لاق كلذلو « اييلإ ربصلا بجي ةيعطق ةجح ةنسلاو باتكلا ىف

 طقف حورلا ىلع عقب ربقلا باذع نوكل ةمجرتلا ىن تنصلا ضرعتي مل : حيحصلا
 ةلدألا نأل هکر هنأكو « نملكتملا دنع رهش فالح هيفو « دسجلا ىلعو اهلع وأ
 یشکاو « كلذ ىف محلا دلقتي ملف « نيرمألا دحا ىف |ةعطاق :تسیلاهاضرب ىلا
 نب رارضك ةلزتعلا ضعبو ج راوحلا نم ًاقلطم هافن نمل افالخ « هدوسجو تابثإب .

 لهأ عيحو هلزتعملا رثكأ كلذ ىف مهفلاخو « اهقفاو نمو یسیرلا رشبو ورم
 , ىنا - مه ريغو ةنسلا

 ( ةيميت نبا ر مالسالا خيش لثس دقو : « ح ورلا باتک » ىف ميقلا نبا لاقو
 سفنلا ىلع ميعنلاو باذعلا لب : لاقف « هباوج ظفل ركذن نحنو ةلئسلا هله نع
 « ندبلا نع ةدرفنم بذعتو سفنلا معنت « ةعايباو ةنسلا لهأ قافتاب امیج ندبلاو

 « نيعمتجم لاخلا هذه ىف الع باذعلاو معنلا نوكيف ای ةلصتم بذعتو معنتو

 . (ح ورلا باتک» ىنا - ندبلا نع ةدرفنم حورلا ىلع نوکت اک

 ةيزوجلا عقلا نبا ظفاحلا هركذ ام بابلا اذه ىف تيأر ام نسحأو : تلق
 ىلاعتو هناحبس هللا نإ :لاق . هظفلب هركذأ انأو لصف ىف كلذ دعب حورلا باتك ف

 راد لكل لعجو ؛ رارقلا رادو « خ زرللا رادو « ايندلا راد : اثالث رودلا لعج
 ايندلا راد ماكحأ لعجو . سفنو ندب نم ناسنالا اذه بکرو < اہ صتخت ًاماكحأ
 ام ىلع ةبترم ةيعرشلا هماكحأ لعج اذهلو ؛ اهل ًاعبت حاورألاو « نادبألا ىلع

 ماكحأ لعجو . هفالخ سوفنلا ترمضأ ناو حراوجلاو ناسللا تاكرح نم رهظب "
 ماكحأ ىف نادبألا حاورألا تعبت اکف . اهل ًاعبت نادبألاو « حاورألا ىلع خزربلا

 ؛باذعلاو ميغنلا بابسأ ترشاب “ىلا یه تناكو اهتحارب تذنلاو اهلأب تملأتف ايندلا
 رشابت ىلا یه ذئنيح حاورألاو « اهباذعو اهميعن ق حاو رألا نادبألا تعبت
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 ار روبقلاک نادبألاو « ةيفخ + حاورألاو ةرهاظ انهه نادبألاف E باذغلا

اكحأ یرجت ءاهروبق ىف ةيفخ نادبألاو ةرهاظ كانه :حاورألاو
 حاورألا ىلع خزربلا م

 ىرستف « نادبألا ىلع ايندلا'ماكحأ یرج امك, : ًاباذع وأ امعن اهنادبأ ىلإ. ىرستف

 كنع ليز, یغبنی اك هفرعاو الع مضولا اذبب طحأف . اباذع وأ عن اهحاورأ ىلإ

 حولا بکر ىنا - جراخو لخاد نم كيلع .دروب لاكشإ لک
 .(۷۷-۸۷-ص

 نرسکللا تاپش ةحازإ

 سيل لاو ةا جراوسنا نب ام ربقلا باذع رکن نم نأ ملعا

 مه رودص ى جلت ام لج لب ؛كسمتلاو جاجتحالا يف بيصن ةنسلاو باتكلا نم مهل

 هنوكو « ایندلا ف مهل سوسح الو كردم ريغ هنوک وه امن مهتنسلآ نم رهظیو

 ف مهاهبش عيمج قلا نارکذ دقو .٠ هسیماونو ایندلا زاد -نيناوق ىلع ادعبقسم

 . ةكئالم هيف دجن الف .ريقلا فشکن انإف .: اولاق : لاق ثيح ٤ حورلا باتک»

 .ًانارين الو نبباعث الو تايح كانه دجنالو «دندح نم قراطب یقولا نوبرضي اص ايمع

 لع انعضو ولو « ريغتي  هاندجول لاوحأالا نم ةلاح ن هلاح انفشك ولو . ججأت

 ديصي اسم خفي تاكو" هلاح ىلع هاندجول لدرمللا هردص ىلعو قبئزلا هنيع

 دز م اه انرفح ام .دح ىلع هتحاس.دجنو هلاع هدج .نحنو هيلع قيضي وأ

 ةروبصلاو . کلر هل قیضلا دنا كلذ عسي فیکو ؟صقنیرلو
 ثیدح لکو : لالضلاو عدبلا لهأ نم مهئاوخإ لاق ؟ هشحوت وأ هسنوست ىلا

 بولبعلا یر نحنو : اولاق « هلئاق ةنطختب. عطقی سحلاو لوقعلا ىضتقم فلاخي

 . اران همسج دقوتي الو كرحتي الو ؛ بیج الو لأسيال ةليوط ةدم ةبشخ ىلع
 عابسلا فاوجأ يف هئازجأ تقرفتو « رويطلا هتشهن وأ « عابسلا هتسرتفا نمو

 ؟ اهقرفت عم هئازجأ لأثت"فيك حايرلا جرادمو ناتيحلا نوطبو رويطلا لصاوح

 تور الع لع نما یش فیکو ؟ هفصو الخ يل نکا ا روصتی نك

 ؟هعالضأ ملت یح هيلع قيضي فيكو ؟رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنللا ضاير نم -
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 ىلإ عجرت اهلك اهنأ یرت تنأو « یلاعت هللا هنعل سيلبإ مهل نیزام ةلم هذهف
 7« دهاشلا ىلع بئاغلل ًاسايقو « ايندلا لاوحأ ىلع ًاسايق خزربلا لاوحأ داعبتسا
 ‹ ةيطخ لك سأر ! ىرمعل اذهو . رخآ .ملع لاوحأ ىلع ملاع لاوحأل ”اليزنتو

 هابتشالاو جالتخالا اذه حيز ائيش كل ركذي فيعضلا دبعلاو . ةلزم لك ببسو
 . هارأو ىلاعت هللا هقفو ایسح

 انهه نأ  كادهو ىاده ىلوتي وهو « كايإو ىلاعت هللا ىندشرأ - ملعاف
 ةيمالسإلا قرفلا نم لز نم لز امو اهراضحتسا:نمّوم لك ىلع بحجم ةيلك ًارومأ

 ..اهمهف ىف ًاطفتا وأ ابنع لوغذلاب الإ ةرضاحلا انمايأو ةيضالا نورقلا ىف

 _ .ماعو ةرخالا ملاعو ايندلا ملاعك ةدعتم ملاوع ىلاعتو هناحبس هلل نإ : لوألا

 . .اهلاثمآو دوبللاو یراصتلا ىح مهلك ةلملا لهأ مألا هيلع تعمأ ام انهو « امینی

 ىلع ماع لاوحأ سايق زوحيال « هب صتخت ًاماكحأو "الاوح ملاع لكل نأ ملعا مث

 يف دهاشن انأل كلذ و « یش دهاج وأ یخ لهاج الا هرکنی ال اذهو . رخآ مع

 ثیحب ؛ هدح دحب ال انیب ار یاغتو هردق ردقب ال امظع اتوافت دحاولا ملاعلا ططخ

 ةطح ماكحأ ساقي الو « اهنم رحآ رطق ىف ايندلا ملاع نم رطق لاوحأ یرجم ال
 « مهعابطو « ناكسلا ةجزمأ نم : “ىش ىف هديعب تناك اذإ ىرخأ ةطخ ىلع اهم

 عفنأ ضرألا نم ةطخ ى دعي ئش برف ؛ مهنداعمو « مهتاتابنو « مهترشاعمو
 رحألا لفلفلا یر الفأ . امركأو ءايشألارضأ دعي ىرخخأ ةطخ ی وهو هنلاو 'ئىثلا

 وهو هب الإ مهماعط غيسي داكي.ال ؛ مهماعط مزاول نم وه لب  دنهلاب لک رب
 نأ نوداكي الو ءايشألا رضأ نم دعي دالبلا ةماع لب ةيبرغلا ةدرابلا دالبلا ىف

 ططخ تيأر الف ؟ اكلهم ًارس كانه ماوعلا ضعب هنظي ىح « هنم ايش اوقونب
 لاوحألا ةءاعو عونلاو سنجلاو رصنعلا داحتا عم ضعب ىلع اهضعب ساقیال ضرألا

 ؟ رخآ ملاع ىلع ملاع سايقب كنظ اف « ةكرتشملا

 ةروص دعب ةروص ىف بلقثت امندجو وبا تانثاک ىف رظنلا تلسرأ اذإ من
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 ؛ لوقعلا بابرأ نب لسم دهاشم امتماع ی داسفلاو نوكلاو « ةقيقح دعب ةقيقحو

 وهف وجلا ىلإ دعاصتي دق وهو « اراثآو ةقيقحو ةروص ءام رحبلا ىف ماد ام ءالاف

 ضعبب اهضعب كتحا امبر وهو « ًاموكرم اباعس دمجنا كلذ قوف دعاصت اذإف « راغ

 ىف تابالقنالا هذه لكو . افطاخ ًاقرب نوكيف ججأت اران اهءازجأ ضعب باقی

 لاوحأ ترتغت فيك هللا كدشرأ - رظناف . رصب لك نم نيع ىآرمب دحاو ملاع

 قئاقحلا ريغت داعبتسا ىلإ كوعدي یذلا اذ اف ؟ دحاو ملع ىف هماكحأو دحاو یشل

 ةئيسلاو ةنسحلا لاعألا تروصت نإف '؟رخآ ملاع ىلإ ملاع نم لاقتنالا دعب لاوحألاو

 داعبتسالا اف « هشحوت ةحيبق وأ هسنوت ةنسح ةسوسحم ىرخأ ةروصب ملاعلا كلذ ىف
 . اولهج ال ءادعأ سانلا نإ .: لثملا هب برض ام ريغ ؟ هيف

Eلقعلا هزوج ال ام رخآ ماع لاوحأ ىلع ماع لاوحأ سايق نأ  

 نم هلوح ام ىلع ًاروصقم ناك امل ناسنالا رظن نأ ريغ «مقتسملا عبطلاو ملسلا
 ملاع لاوحأ هيلع سيقي فخأيف « كلذ ىلإ هنهذ ردابت اعر لاوحألاو تافصلا

 رثكأل مادقألا ةلزم وهو « لقنلاو لقعلا فالخ وهو < ةرخالاو خزربلا
 ۱ . مان الا فئاوط

 هرس سدق یولمدلا هللا لو هاشلا ةرضح مالسالا ةجح هرکذ ام : ییایلا

 هنأ لعا . هظفلب هرکذن نحو « ةغلابلا هللا ةجح » نم لاثلا ملاع رک ذ باب ىف
 ىناعملا هيف لثمتت « یرصنع ريغ الاع دوجولا ى نأ ىلع ةريثك ثيداحأ تلد
 ضرألا ىف اهدوجو لبق ءايشألا كلانه ققحتتو ةفصلا ىف اهل ةبسانم ماسجأب
 ناو « وهوه یناعم نم ینعع یھ ىه تناك تدجو اذإف « ققحتلا نم اوج

 نم كب ذئاعلا ماقم اذه : تلاقف تماق محرلا هللا قلخ امل : فص یبلا لاق
 ناتمامغ اهبنأك ةمايقلا موي نايتأت نارمع لآو ةرقبلا نإ» : لاقو « « ةعيطقلا
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 يجت» : لاقو . « اهلمآ نع ناجاجت فاوص ربط نم ناقرف وأ ( ١ ناتیاغ وأ

 ۲ ثيدحلا « مایصلا يي مث ةقدصلا يجن مْ ةالصلا يجتف « ةمايقلا موي لامعألا

 فورعلا امأف ؛ ةمايقلا موي سانلل نابصنت ناتقيلعلن زكنلاو فورعملا نإ » : لاقو

 « «امازل الإ هل نوعيطتسي الو ! کلا كيلإ : لوقيف ركنملا امأو « هلهأ رشبيف

 : لاقو « « ةربنم ءارهز ةعمجلا تعبيو « اهتثيهك مايألا ثعبي لاعت هللا نإ » : لاقو
 « « اهقلخ هوشم اهماينأ ءاقرز ءاطمشم زوجع ةروص ىف ةمايقلا موي ايندلاب قوي »

 ؛«رطقلا عقاوک مكتويب لالخ نتفلا عقاوم ىرأل ىنإف ؟ ىرأ ام نورت له » : لاقو

 « نارهاظ ناربنو نانطاب ناره « راہنآ ةعبرأ اذإف و : ءارسإلا ثيدح يف لاقو

 نارهاظلا امأو < ةنجلا ىنف نانطابلا امأ : لاقف ؟ ليئرمج اي اذه ام : تقف

 رانلاو ةنجلا ىل تروص » : فوسكلا ةالص ثيدح ین لاقو « « تارفلاو لينلاف

 نم ًادوقنع لوانتيل هدي طسب هنأ : هيفو « ةبلقلا رادج نيبو ىنيب - ظفل يو -

 ةأرملاو جيجحلا قراس اهنم یآرو . اهرح نم خفنو رانلا نم عكعكت هنأو « ةنجلا

 . « بلكلا تقس ةسموم .ةأرما :ةنجلا ىف یآرو « تتام ىح ةرملا تطبر يلا

 : لاقو . ةماعلا دنع ةمولعلا امهداسجأب رانلاو ةن عستت ال ةفاسلا كلت نأ مولعم و

 5 «ایملا رظني نأ لیربج رمأ مث ‹ تاوهشلاب رانلا تفحو هراکلاب ةنحلا تفح و

 : هل لاقف لتعلا هللا قلخ» : لاقو ع « ءاعدلا هجلااعيف ءالبلا لزیی» : لاقو

 « نيملاعلا بر نم ناباتك ناذه : لاقو < ردأف ربدأ : هل لاقو « لبقأف لبقأ

 لاقو . « رانلاو ةنجلا نيب حیذیف شبك هنأك تولاب قؤي» : لاقو « ثيدحلا

 . « ایوس ًارشب اهل لثمتف انحور اهل انلسرأف » : ىلاعت

 هل ىعءارتيو في ىنلل رهظي ناك لیئربج نأ : ثيدحلا ىف ضافتساو

 ىح مضيوأ نيعبس ىف ًاعارذ نيعبس حسفي ريقلا نأو « سانلا هاري الو هملكيف

 . (فلؤم ر ةباحسلاك سأرلا قوف لظأ ام لک ةيايغلا ر
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ikeنأو « حسملا وأ ريرخلا مهم ءديأب رضتحملا ىلإ لزنت ةکئاللا نأو  

 قزل نب لای ب خيش ذيل نت روبقملا برضت ةككالملا

 نت نوعستو ةعست هربق ىف رفاكلا ىلع طلسيل » : يات يبنلا لاقو . برغملاو

 سمشلا هل تلثم ربقلا تيملا لخذأ اذإ» : لاق ؛ ا موقت یح هغدلتو هسبنت

 ىف ضافتساو . « ىلصأ وعد : لوقیو هينيع حس سلجیف « اهبورغ دنع

 الا ىبلا نأو © فقوملا لهأل ةريثك روصب یلجتی ىلاعت هللا نأ : :ثيدحلا

 اعل نبا مكب ىلاعت هللا نأو « هيسرك لع وهو هبر ىلع لخدي

 ۱ . ةرثك يصح ال ام كلذ ريغ

 ىلإ جاتحيف اهرهاظب رقي نأ ام : ثالث ىدحإ نيب ثيداحألا هذه رظانلاو

 ىلع هبن ؛ ثيدحلا لهأ ةدعاق اهضتقت يلا ىه اذهو  هئأش انركذ ملاع تابثإ

 هذه نإ : لوقي وأ - بهذأ هيلإو لوقأ اهبو « هيلع هللا ةمحر ىطويسلا كلذ

 « هسح جراخ نكت ۸ نو هرصب ىف هل لثمتتو ىئارلا سیب یعارتت عئئاقولا :

 ىأت موي » : ىلاعت هلوق ىف اهنع هللا یضر دوعسم نب تا دبع ككلذ رظنی : لاقو

 ةنيهک یریف ءامسلا ىلإ رظنب مهدحأ ناکف بذج مهءاضأ مهنأ « نيبم ناخدب ءامسلا

 لقتتلا ىف ءاج ثيدج لک نأ نوشجالا نبا نع. رکذیو . عوجلا نم, ناخدلا
 هقلخ یجانیو ایلجتم "الزان هنوریف هقلخ زاصبآ مغی هنآ هانعف رتشحنا ین ةيوئراو

 لك ىلع هللا نأ اوملعیل ؛ لقتنم الو هتمظع نع ريغتم ريغ وهو مهظاخيو

 ةشلاثلا ىلع رصتقلا ىرأ تسلو «.ىرخأ.ناعم مهفنل ”اليثمت اهلعجي وأ . ريدق يش

 . قلا لهآ نم

 : لاق. ثيح ثالثلا تاماقلا كلت رقل باذع ىف ىلإ زغلا مامالا روص دقوا

 رئءاصبلا هاتر دنع اهنكلو « ةيفخ رارسأو ةحيمص رهاوظ. امل رابخألا هذه

 : لقأ لب « اهرهاوظ رکنی نأ ىغبني: الف اهقئاقح هل فشكتي مل. نف + ةخيضاو

 هرق ف رفاکلا دهاشن نحنف : تلق نإف) . قيدصتلاو تحلم ناجا تاجو
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 ؟ ةدهاشملا فالخ ىلع قیدصتا هجو اف < كلذ نم نیش دهاشن الو هبقار و ةدم

 : اذه لاثمأب قيدصتلا ىف تاماقم ثالث كل نأ ( معاف ر

 یهو ةدوجوم اهنأب قدصت نأ :  مسألاو حصألاو رهظألا وهو - اهدحآ

 . رومألا ةدهاشمل حلصت ال نيعلا هذه ناف ؛ كلذ دهاشت ال كنكلو تیلا غدلت

 ةباحصلا یرت امأ . توكلملا ملاع نم وهف ةرخآلاب قلعتي ام لكو ةيتوكللا

 اوناک امو د هيلع ليئربج لوزب نونمؤي اوناك فيك مہع هللا ىضر

 ؟ هدهاشي مالسلا هيلع هنأب نونمؤيو هنودهاشي

 «كيلع مهأ ىحولاو ةكئالملاب ناميإلا لصأ حيحصتف ةف اذہ نمؤت ال تنك نق

 فيكف ةمألا هدهاشت ال ام یبلا دهاشي نآ تزوجو هب تنمآ تنك نو

 ىلا براقعلاو تايحلاف تاناويحلا هبشي ال كللا نأ اکو ؟ تيملا ىف اذه زوجت ال

 كردتو رسخآ سنج یه لب « انلاع تاج سنج نم تسيل ربقلا ف غدلت
 . ىرخأ ةساحب

 وهو هغدلت ةيح همون ىف یرب دق هنأو « ملا رمأ ركذتت نأ : ىفاثلا ماقملا

 كلذ لك «هناکم نم جعزتي دقو « هنيبج قرعيو حیصب اعر هارت ىتح « كلذب ملأتي

 یر تنأو ؛ هدهاشي وهو ناظقيلا ىذأتي اك هب ىذأتيو « هسفن نم هكردي

 باذعلاو هقح ىف ةدوجوم ةيحلاو « ًابرقع الو ةيح هيلاوح ىرت الو انکاس هرهاظ

 قرض الف غدللا ملأ ىف باذعلا ناك اذإو . دهاشم رغ كقح ىف هنكلو « لصاح

 . دهاشت وأ ليختت ةيح نيب

 ملأ وه اهنم كاقلي ىلا لب متال اهسفنب ةيحلا نأ ىرت كن : ثلاثلا ماقما

 « مسلا نم كيف لصحم ىلا ربا يف كباذع لب ملألاوه سيل مسلا مث < مسلا

 نکع ال ناک و « رفوت دق باذعلا ناكل مس. ريغ نم رثألا كلذ لثم لصح ولف

 يف هيلإ ىضفي ىلا ببسلا ىلإ فاضي ناب الإ باذعلا نم عونلا كلذ فيرعت
 عاقولا ةروص ةرشابم ربغ نم الثم عاقولا ةذ-! ناسنإلا ىف قلخ ول هنإف « ةداعلا
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 ببسلا ةرمث نوكتو ببسلاب فیرعتل ةفاضالا نوكتل هيلإ هتفاضإب الإ اهفيرعت نكمي مل
 هذهو  هتاذل ال هترمثل دار ببسلاو - ببسلا ةروص لصعت مل نو ةلصاح

 « تولا دنع سفنلا ىف تالّومو تایذ وم تاکلهم بن تاکلهلا تافصلا

 ةغلابلا هللا ةجح-) . یهتنا - اهدوجو ريغ نم تايحلا غدل مالاک اهمالآ نوکیف

 زر رصم عبط

 رقلا باذع ىلع ةدحاللا تاش نع ةيزوجلا مقلا نبا طفاحلا خيشلا باجأو

 :- قيفوتلا لو هللاو - كل اهصلأ انأو « حورلا باتك » ىف اهلصف رومأب

 هليحت اع اًوريخم مل مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا نأ ملعي نأ : لوألا
 «رطفلاو لوقعلا هب دهشت ام امه دحأ : نایمق مهرابخأ لب «هتلاحتساب عطقتو لوقعلا
 ليصافت نع اب اوربخآ ىلا بويغلك « اهدرجمب لرقعلا هكردتال ام ىناثلاو
 لوقعلا ىف الاحم مهربخ نوکی الو . باقعلاو باوثلا ليصافتو رخالا مويلاو خزرلا

 نوكي نأ امإ : نا دعا نم وي الف يع لقا ذأ ني بخ لک د اس
 اهبحاص نظي ةيلايخ ةبش وهو « ًادساف لقعلا كلذ نوكي وأ « مهيلع ابذك ريحا

 . حرص لوقعم ابن

 2 ريصقت الو ولغ ريغ نم هدارم إي لوسرلا نع مهفي نأ : ىناثلا رمألا
 لالضلا نم هنع لودعلاو كلذ لامهإب لصح دقو . هلمتحی ال ام همالك لمح الف
 ةلالضو ةعدب لك لصأ هلوسرو هللا نع مهفلا ءوس لب « هللا الإ هملعي ال ام
 عق وأ لهو عورفلاو لوصألا ىف ءاطخ لك لصأ وه لب « مالسإلا ف تأشن
 0 لهأ فئاوط رئاسو ةضفارلاو ةيمهجلاو ةازتعلاو جراوخلااو ةئجرملاو.ةيردقلا
 هذه بجوم سالا رثكأ ىديأب ندلا راص ىتح « هلوسرو هللا نع مهفلا ءوس الإ
 , هيلإ تفتلي ال روجهف هلوسرو هللا نع مهعبت نمو ةباحصلا همهف ىذلاو « ماهفألا

 ٠ « ايندلا راد : اثالث رودلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نإ : ثلاثلا رمألا
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 انه بکرو . اب صتخت اماكحأ راد لكل لعجو ؛ رارقلا رادو « خزربلا رادو

 ءال ًاعبت حاورألاو نادبألا ىلع ایندلا راد ماكحأ لمجو . سفنو ندب نم ناسنالا

 ناو حراوجلاو ناسللا تاکرح نم رهظب ام ىلع ةبترم ةيعرشلا هماكحأ لعج اذهلو

 ؛ اش ًاعیت نادبألاو حاورألا ىلع خزربلا ماكحأ لعجو . هفالخ سوفنلا ترمضآ

 < ملألاو ةذللا ىف نادبألا اهعبتتو تاذلاب حاورألا ىلع ىرسجي هباذعو خزرلا معنف

 لاح نم ىلاعتو هناحبس هللا انارأ دقو . ايندلا راد ف سکعلاب رمألا ناك انك

 یرجم همون ىق بذعی وأ هب معني ام ناف « مئانلا لاح نم ايندلا ىف اجذومنأ خزرلا
 ىريف « ًادهاشم ًارثأت ندبلا ىف رثؤي ىتح ىوقي دقو « هل عبت ندبلاو هحور ىلع

 برشو لكأ دق هنأ یرو « همسج ىف برضلا رثأو جصيف برض هنآ همون ىف

 . شطعلاو عوجلا هسنع بهذیو هيف ىف بارشلاو ماعطلا رأ دجم وهو ظقیتسیف

 هنأك عفادیو شطبیو برضیو همون ىف موقي دق مئانلا یرت كنأ كلذ نم بجعأو
 حورلا ىلع ىرج امل محلا نأل كلذو « كلذ نم 'ئىشب هل روعشال مئان وهو ناظقي

 حورلا تناك اذإف « سحأو ظقيتسال هيف تلخد ولو «هجراخ نم ندبلاب تناعتسا
 درجت ناف مظعأ لب خزربلا ىف اذكهف عابتتسالاب اهندب ىلإ كلذ لصيو معنتتو ملأتت
 . عاطقنالا لك هنع عطقنت مل اهندبب ةقلعتم یهو « ىوقأو لكأ كلانه حورسلا

 ىلع باذعلاو معنلاو عملا راص مهروبق نم سانلا ماقو رشحلا موي ناك اذإف

 . ”ةلاصأ ايداب ًارهاظ اهيلك نادبالاو حاورألا

 باذع نم لوسرلا هب ربخآ ام نأ كلل نوبت هقح عضولا اذه تيطعأ و

 نم ةضور وأ رانلا رفح نم ةرفح هنوكو « همضو هتعسو هقيضو « هميعنو رقلا

 كلذ هيلع لكشأ نم ناو < هيف ةيرمال قح هنإو « لقعلل قباطم : ةنبا ضاير

 هحور اذهو « دحاو شارف ىف نيمئانلا یر كنأ كلذ نم بجعأو . همهفءوس نف

 رأو ظقیتسیو باذعلا ىف هحور اذهو « هندب ىلع معنا رأو ظقبتسو معنلا يف

 بجعأ خزربلا رمأف ؛ رخالا دنع اب ربخ امه دنع سیلو « هندب ىلع باذعلا

 . كلذ نم
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 امم الصتم ناك امو ةرخآلا رمآ لعج ىلاعتو هناحبس هللا نإ : عبارلا رمألا
 زيمتيلو هتمكح لاک نم كلذ و « رادلا هذه ىف نیفلکلا كاردإ نع امجخو ابيغ

 ' سلجتو رضتحملا ىلع لرتت ةكئالملا نأ كلذ لوأف. « مهريغ نم بيغلاب نونمؤملا
 نم ام طونحلاو نافكألا مهعمو.. هدنع نوثدحتيو ًانايع مهدهاشيو « هنم ًابيرق
 ىلع نوملسی دقو رشلاو راب نيرضاحلا ءاعد ىلع نونمؤيو .« زانلا نم اماو .ةنجلا

 ` قطن نم نكمتي ال ثيح هبلقب ةراتو ةراشإب ةراتو ظفلب ةرات مهیلع درو .ءرضتحملا ٠
 نب .رمعك فلسلا نم ريثك نع ةحيمص ةتباث تایاکح مقلا نبا ركذ مث. ةراشإ وأ ٠
eمهمالس اودرو ةكئالملا اوملکت دق 3 عساو نب دمحمو جاسنلا. ربخو زئزعلا دبع  

 ال ولف » : لجوزع هللا لوق كلذ نم ىنكأو غلبأو : لاق مث . مهنورب ال ساثلاو
 « نورصبتال نكلو تم هيلإ برقأ نحنو نورظنت دن مت موقلحلا تغلب اذإ

 . مبنورت ال عنکلو انلسرو انتكئالل هيلا برقأ ىأ

 ا رادلا هذه ىف وهو « دهاشم الو اب ین ريغ هو رم لوا کف

 «هنوعمسی الو مهنور, ال نورضاحلاو اممطاخو اهضبقیف حورلا ىلإ هلي كلملا دمي
 اهلك « ةرتاوتلا ةخيحصلا تيداحألا ف تدرو انك ةيخزربلا لاوحألا راس مث

 یوسف یرجب ام نوعمسي الو نورضاحا اهارب ال < كلذك
 : بیذعتلاو معنتلاو تابطاخملا'

 الو ايندلا ران نم تسيل ةرضحلااو ربقلا ىف ین رانلا نإ : سماحنا رمألا
 ةرخآلا ران نم یه امنإو ؛اهرضخو ايندلا ران دهاش نم هدهاشیف ایندلا ع ورز نم

 هناحبس هللا ناف ؛ ایندلا لهأ اهب. نسحب الف ایندلا ران نمدشآ یهو - اهترضخو
 رج - نم ارح مظعأ نوکی ینح هتحنو هيلع ىلا ةراجنلاو بارلا كلذ هيلع یمحم
 نانفدي نيلجرلا نأ هنمبجعأ لب . كلذب او مل ايندلا لهأ اهم ولو « ايندلا
 «هراج ىلإ اهرح لصيال رانلا رفح نم ةرفح ق اذهو ءرخآلا بنج ىف امدخأ
 برلا ةردقو . ۹۹ ىلإ اهمیعنو اهحور لضيال ةنلا ضایر نم ةضور ىف كلذو
 . كلذ نم بجعأو عس وأ لاعت
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 نع هبیغو هعلطا هدیبع ضعب كلذ ىلع علطی نأ هناحبس ىلاعت هللا ءاش اذإف

 الو  بیغلاب ناعالاو فیلکتلا ةملک تلازل مهلك دابعلا علطا ول ذإ « هريغ
 نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الول » : خلي هنع. نيحيحصلا ىف امك « سانلا نفادت

 مئاهبلا قح يف ةيفنم ةمكملا هله تناك الو . « عمسأ ام ريقلا باذع نم مكعمسي

 .اهرکذ رم ىلا ةحيحصلا ثيداحألا ىف كلذب حرص امك « هتكردأو كلذ تعم”

 ًانايع سانلا ةيئر اف ركذ ةحيحم ةمات تاياورب ةبيجع تاياكح مقلا نبا قاس من

 هناحبس هللا ةمكح هتضتقا اهسح « رادلا هله ىف اهضعب ميعنو روبقلا ضعب باذع

 . هعجارف تثش نإ « لاوحألا ضعب ف ىلاعثو

 بجعأ وه ام رادلا هذه یف ثدحي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : سداسلا رمألا

 مالكب هملكيف الجر هل ملي ىلع لي نک لري الف + هلن نم

 ءايبنألا ع نم هريغ كلذكو . هعمسي الو هارب ال قاي ىنلا بناج ىلإ نمو « هعمسي

 نم هربغ هعمسي الو سرجلا ةلصلص لثم ىف ىحولا هيتأب انايحأو . مالسلا مهلع

 نحو اننیب ةعفترملا تاوصألاب نوملکتیو نوثدحتي نجلا ءالاوهو وهو . نيرضاحلا
 حيصتو مهباقر برضتو ظايسلاب رافكلا برضت ةكئالملا تنك دقو . مهعمسنال

 بجح دق هناحبس هللاو . مهمالك نوعمسیالو مهنوري ال مهعم نوملسلاو « مهم

 مالسلا هيلع ليئربج ناك دقو . مهنيب وهو ضرألا ىف هثدحي ام ريثك نع مدآ یتب

 نسم ركدتس كيكو . هنوعمسي ال نورضاحلاو نآرقلا هسراديو ام ىلا ئرقب

 هقلخ ضعب راصيأ اع فرصي ثداوح الع نأ هتردقب.یقیو هناحيس هللا ترعب

 ؟ اهعامحو اهیور نوقيطي ال مهنأل ؛ مهب ةمحرو هنم ةمكح

 مث هردصو تيملا نيع نع لدرخللاو قبئرلا ليزي نأ ىلع رداق دبعلا نإ من
 لك ىلع وه نم هيلع ردقيال فيكو ؟ كالا هنع زجعي فيكف « ةعرسب هدر

 ؟ هنع طقسي ال هردص ىلعو هينيع ىف هئاقبإ نع هتردق زجعت فیکو ؟ ردق ؛ىش

 «لالضلاو لهجلا ضع الإ ایندلا ىف سانلا هدهاشي ام ىلع خزربلا رمأ سايق لهو
1١ 
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 .ملظلاو لهجلا ةباغ ةياغ كلذو ؛نيملاعلا بر : رجعتو «نقداصلا قدصأ كيذكتو

 اضرعو الوط رثكأو عارذ هتأمو عرذأ ةرشع قلا ةعسوت هنكمب اندحأ ناك اذإو

 نيملاعلا بر زجعي فیکف  ءاشي نم هيلع علطيو سانلا ىلع هعيسوت رتسیو + اقعو . ۱

 مظعأ نیو ؟ ءاشي نمع رتسیو ءاشي نم هيلع ملطبو ءاشي نم ىلع هاش ام هعسوي نأ

 ريطلا ءاوهلاك هل هناحبس هللا اهلعج دقو رجحلاو ضرألا كلملا قش داعیتسا نهجلا

 هلاثمأو اذهلو .ةفيطللا حاورألل اهبجح جلوتت نأ ةفيثكلا ماسجألا اهبجح نم مزليالو

 . مييلع همالسو هللا تاولص لسرلا تبذک

 ىلإ ورا در نا عنتمم ريغ هنأ مقلا نبا مالك نم اضيأ : عباسلا رأل

 رغ رخآ عون درلا كلذ نأل « اب رعشن ال نو قرحملاو قيرغلاو بولصلا
 رعشن الو مهعم مهحاورأو ءايخأ توهمااو توکسلاو هيلع ىمغملا اذهف « دوهملا

 لعجي نأ ریدق ئش لك ىلع وه نم ىلع عتتمب ال هئازجأ تقرفت نمو « مهتايحب
 ءازجألا كلت ىف نوکیو « هبرقو اهنيب ام دعابت ىلع ءازجألا كلتب الاصتا حورلل

 تادا لا ىف لعچ دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو . ةذللاو و الا نم عونب روعش)

 لابلا هل فو هم نم ةراچملا طقستو « هب ام حبست اک ارداو ارو

 حسي الإ يش نم ناو » : ىلاعت لاق ٠ تابللاو هايلاو ىصحلا هحبستو « رجشلاو

 عناصلا ىلع املالد درج وه حيبستلا ناك ولو . « مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمع ۱

 « اصلا لج اتالد:هقفیلفاع لک نإف ۰ مهحیتست نوهقفت ال نکلو» :لقی مل

 ىلع ةلالدنلاو « قارشالاو یشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرخس ان » : ىلاعت لاقو

 .ِ هعم ینوآ لابج ای ۱ : لاعت هلوق كلذكو « نيتقولا نذهب صتخ ال عناصلا

 سمشلاو «ضرألا ى نمو تاومسلا ىف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ » :یلاعت لاقو

 ىلع ةلالدلاو . « سان نم. ريثكو باودلاو رنجشلاو لابطاو موجنلاو زمقلاو

 .”نانلا : نا کی ضال نوت

 ندب ىلإ ةلمك ةايح ةداغإ دا و هذه ى هدابع لاو هناحبس هللا دهشأ كو
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 ناسا ؛هل دلوو جوز و ۰ برشو لكأو « یشمو رلکتف ؛ حورلا هتفراف دق

 وأ ‹ مهايحأ مث اوتوم :هللا مهل لاقف توملا رذح فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ

 ؟ابموم دعب هللا هذه ىبحب ىنأ : لاق اهشورع ىلع ةيواخ یهو ةيرق ىلع رم ىذلاك

 : ىسومل اولاق نيذلاك وأ « ليئارسإ ىنب لیتقک وأ « هئعب مث ماع هتأم هللا هتامأف
 ` باحصأكو < مهتوم دعب مهثعب مث هللا مهتامأف ةرهج هللا یر ىح كل نمؤن نل

 . ةعبرألا رويطلا ىف مالسلا هيلع مهارب] ةصقكو فهكلا
 فيكف ٠ توملاب تدرب ام دعب داسجألا هذه ىلإ ةمانلا ةايحلا داع اذإف

 هرسمأ اهن ىضقي « ةرقتسم ريغ ةايح اهتم دعب اميلإ ديعي نأ ةرهابلا هتردق ىلع عنع
 بيذكت درج الإ اذه راكنإ لهو ؟ اهلاعأب اهمعني وأ اهب ذعيو « اهب اهقطنتسيو
 . قيفوتلا هللاب ؟ دوحجو دانعو

 خزرلا باذعل مسا هميعنو ربقلا باذع نأ للعب نأ ىغبني هنإ :نماثلا رمألا

 موي ىلإ خزرب مهئارو نمو » : ىلاعت لاق « ةرخالاو ايندلا نيب ام وهو هميعنو

 باذع یمسو « ةرحخالاو ایندلا ىلع ايف هللهأ فرسي خزربلا اذهو . « نوثعبي

 بلاغ رابتعاب : راثلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور هنأو هميعنو ريقلا

 باذع نم هل رویطلاو عابسلا ليكأو « قرغلاو.« قرحلاو  بولصلاو . قلحلا
 . اهتايفيكو ميعنلا بابسأ تعونت ناو « هلامعأ هيضتقت ىذلا هطسق هميعنو خزرلا

 هضعب ىرذو « ًادامر راصو راثلاب هدسج قرح اذإ هنأ لئاوألا ضعب نظ دقو

 نأ هينب ىصوأف ؛: كلذ نم وجني هنأ حبرلا ديدش موي ىف ربلا ق هضعبو رحبلا ىف ۱

 :لاق مث « هيف ام عمجف ربلا رمأو ؛هيف ام عمجف رحبلا هللا رمأف . كلذ هب اولعفي

 :لاقف ؟ تبلعف ام ىلع كلمح ام : هلأسف « ىلاعت هللا ىدي نيب مئاق وه اذإف « عقد

 ۱ | لعأ تنأو « بر اي كتيشخ

 «لاحلا هذه ىف و ىلا ءازجنألا ۱ لف
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Eخم  E LETی د ع 0  

 امالسو ادر اذه ىلع رانا ہت لعجيف ؛ هظحو هبيصن هحورو خزربلا
 بد

 اهفرصي اهقلاخو اهرطافو اهبرل ةداقنم هدا ومو ملاعلا رصانعف ؛امومسو اران كلذ ىلع

مالك ىهتنا . یش اهنم هيلع یصعتسی الو « ءاشب فيك
 نبا 

 . ةرشعلل ةلمكت نيرمأ فيعضلا دبعلا هيلإ فاضأو

 ۱ 1 عساتلا رمألاف

 لکشی | ايف رظنلا نعمأ نم ةريثك ءايشأ ةديدجلا عئانصلا نم ةيرصملا تاثدحلا

 قئاقلا هذه نم یش مهف هيلع

 | ابق هللا همر مقلا ع

 "ق انارأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ : :فيعضلا دنعلا لاق .

 . نم :« بئارغلا نم هيف امو ويدارلا یر الفأ .

 ..نم اهنيعب اهتينهو امتجهلو اهظافلأب برغلاو قرشملا تاوصأ عمسي .هتلآ دنع رضح

 . ةيئاوهلا جاومألاو تاوصألا هذه نأب الإ اذه امو < هلاثمأو كلس ةطساو ريغ

 اذهو « احلا ءاضفلاو ىدابلا وحلا ىف برغملاو قرشملا ةفاس عطقت اهل ةلماحلا

يش نوعمسي ال سانا رئاس هدهشب ٠ ءاضفلا
لا نأ عم تاوصألا كلت نم ا

 جاومأ

 ١ سحن ةححيحم ةملاس عامسلا ةساح مهلو ءاضفلا ف ةدوجوم تاوصألل ةلماحلا ةيئاوهلا

 ':فورع ديعيلا ىلاعلا. ءاضفلا ین ةيئاره جاومألا هذه نوكت نأ نكمي : تلق ناف ٠

 سانلا عامسأ نع اهدعبلف ؛ ةلآلا ىن ةدوجوملا ةيقربلا ةوقلا اهلجتت ساثلا عامسأ

 + تیبلا ىلاوح وأ هيف ةلالا تعضو یذلا تيبلا فقس ىلع ناك نم هعمسل كاذک

 'ةديعب تاوصألل ةلماحلا جاومألا نوكل عامسلا مدع ناكول ًاضيأو . كلذك سیلو

 رمألا؛سیلو +٠ ءاضفلا كلذ ىلإ تارایطلا ی عفترا "نیم اهعمسل ىلاعلا انشا يق

 َضعب هحضوأ دقو « امارمأل ةلآلا هذه ةيصوصخم الإ سيل هنأ ملعف . اضيأ كنك

 اھنوک عم تا وصألا نأ ةلآلا هذه بيجاعأ: نم كبسحو . ةديدجلا ا رأ

eةلآلا دنع نورضاح مهو سانلا ضعب اهعمسي اپیف ةيداب .ءاضفلا  

 نال نيد .000١0 مهريغ اهعمسي الو

 لل
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 نیلاعلا برب نظت لهف ٍفيعضلا زجاملا قولخملا . عئانص لاح اذه ناك اذإف
 ةماع عاممآ بجحيو ءاضفلاو ءاوهلا ىف ىش عنص نع زجعي نأ یش لک ىلع ربدقلا
 مهمالسو مهمالك ا ةلزانلا ةكئالملا ةيؤر نم مهراظنأو سانا
 ؟ هيلع هعالطا ىلاعت هللا ءاش نمو رضتحم ريغ

 نوثدحيو ( مزيرمسملا ر ةيركفلا ةرقلأ لهأ هعنصي ايف رظنلا تنعمأ نإ اذكرو
 مهدحأ یر ثيح سانلا نسم نبع ىآرع ايندلا راد ین بئارغلا نم ةوقلا هذبم
 نم ؛یشب نوسحم ال مهو ؛ هبابحأو هباحصأ نيب سباح وهو هيلع لمح ايراض ًادسأ
 ةروصلا ريغ "یش كانه سيلو « كلذ ليتخا اذإ مهلك نورضاحلا هارب دقو «كلذ

  بابرآ معز اذهلو « سانلا راظنأ ىف تدسحت دق نفلا اذه بحاص نم ةيلايحلا

 .نم لقتنت فيطل مسج یه لب ضارعألا نم تسيل ةيركفلا .ةوقلا نأ نفلا اذه
 عئانص نم اذهف . ةفلتحم روص ىف روصتتو كرحتتو « ءاش ام ىلإ ةركفلا ّبحتاص
 ازجع ناوكألا رئاسو ناسنإلا قلا نظن نأ كلقع نزيجتفأ « زجاعلا فيعضلا ناسنإلا
 ! ناطيشلا لیوستو مهفلا ءوس نم هللاب ذ وعن ؟ كلذ لاثمأ نع

 تازجعملا تايثإو دئاقعلا عيمج ىن لوصألا لصأ وه ىذلا : رشاعلا رمألاو
 لصأ تدجو رظنلا تنعمأ اذإ :وهو ةيوايسلا للملا هيلع تنتبا ام عيمجو «قراوحلاو
 : اترو < عنادب ملاعلا اذه ىف عدبأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو « قئاقحلا ةفسلف

 فلختي داكي ال اکحم اطبر امهنیب عدوأو « تابیسلاو بابسألا ماظن ىلع هتمكحب
 ىو « داربالا ءاملا ينو « قارحإلا رانلا عبط ىف عدوأف « هبحاص نم امههدحأ
 لعج ٤ امهيف امو نيضرألاو تاوامسلا تاقولخم رئاس كلذكو « رونلا ةرينلا موجنلا

 نوكلاو نوكسلاو ةكرحلا نم بابسأ ىلع ةبترم ًاراآو صاوخ ابنم “ىش

 ءايشألا هذه عئابطب سيل « عناصلا عنصو عضاولا عضوب الإ هلك اذه امو .داسفلاو
 دق ربدقلا ملعلا عناصلا نأ ريغ «ىش ىف اهدوجو ىلع ةبترملا راثآلا ثودح ىف ًاريثأت
 فلتخت یریالو باقحألاو نورقلا ىضمي ثيحب ًاطوبضم ًامكحم ماظنلا اذه لعج
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 ىذلا وهز مکحلا ماظنلا اذهو ! .راقآلا كلت هيلع تبتر ام هوش نع راثآلا نم وش

 : كلت. ىلإ ناثآلا كلت نوفيضي اوسلعجف ؛ ةماعلا راكفأ ريحو ءاهقسلا راظنأ لغش
 وله نأ .ةفسالفلا تعداو :.ءایشالا هذهل ةيهامل مزاول اهنأنا اه سن بابسألا

 : كلت نع اهفلخت ليخشسيو ٠ اهنم عون لكل ةيعونلا رؤصلا تايضتقم نم راثآلا

 نوكي نأ لاحف ؛ ران ةيغونلا ةروصلا ىضنقم نم قارحإلا نأ اون . روصلا
  ةيئاملا ةيعونلا ةروصلا یضتقم نم نالبسلاو دارإلا اذكو « قرحت الونآران رانلا

 طسوتم فيثك مسج لك اذكو « ليسي الو دري الو ءم ءالا نوكي أ لسيف

 ةيديلج ىف شقني نأ ةيعونلا هتروص یضتقف « ناسنالا ةقدح نم دعبلاو برقلا نيب

 بجاح هنيبو اننيب سیلو انضعبل رم “یش انيديأ نیب نوكي نأ لاحف ؛ هل ىريو
 اتما بيرق ترص اب تدع« نأ لتس كاز ایام هارو ارت ال نأ

 .٠ ١ ماهؤألا كلذ لاثمأو + انضعب هغمسيو ممسن الو ةحيمص ةميلس

 ىف ةيعونلا ةروصلا دوجو ىلع ليلد ةهبشالو لب ليلد ال هنأ لهامبا ردي مو
 . هتليزو مهسفنأ هاونس یذلاو .. اهنيهام مزاول نم راثالا نوک ىلع الو ماسجألا
 ىف أشنم هل نوكي نأ یضتقی راثآلا ضعیب ماسجألا ضعب صاصتخا نأ مهنيطايش
 . «ةيواهلا ف مههوجو ىلع مهتطقسأ ىلا ىربكلا مهتيهاد ىلع یبم وهف «ماسجألا ةيهام
 هيلع یشم ام ةماع يف مهنديد اولعج كلذلو «راتخملا ىلع لعافلا عناصلا راکنا وهو
 ًامنص مهسفنأ دنع نم هل اوتحن هريغ نع ًازانمم ًارثأ مسج ىف اوأر اذإ مهنآ ةيئاشملا
 دراولا مهدروأ یذلا وه اذهو . هيلإ هوبسنو « هيف روم او رمألا اذه بر هولعجف

 رانا ةه روهظ الإ اهدوسجو ىلع لیلذ ال ةريثك ءايشأ تابثإ ىلإ مهاجلأو . ٠
 ةبر تيب لک ىف تویب سمح ناسنالا غامد يف مهليخت ضحمب اوذختاف ؛ ةفلتخلا
 تدعم ىف كلذكو 4 اهرغو « ةظفاحلاو « ةمهاولا ةوقلاو « كلرشلا سا نم أ

 ىح« ناوک الا رئاس ف كلذكو «ةغفادلاو « ةتتضاهلاو «ةکساللو 55 نم
 + ضعب مرج ىف اهضعب ةريغص 'ىرخأ تاواس تاوملا فيواجت يف نا ریخت
 ةفلتخملا رال دبال هنأ نم مهسفنأ هتلوس ام ريغ اهنم ىش ىلع لیلد الو
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 مارجألا كلت تايهام ىف .تارثؤملا كلت نوكت نأ دبالو ' ةفلتخملا تارئؤملا نم
 تالیختلاو « ةدسافلا ماهوألا نم لقاعلا ربصبلا دنع كلذ لکو . ماسجالاو
 : 05 . ةدساكلا

 نيدلاو یحنزل هب ءاجو « قتسلا عبطلا هیضترو «ملسلا لقعلا هيضتقي یذلاو ۱
 هنردقب ةفلتخلا راثآلا ثدحي ًاراتخ "العاف ًاعناص هيف ام عم مالا اذه نأ وه ميوقلا
 ثادجإب هتداغ ناَيرجنو' هعضوب الإ روم الو رثأ الف ؛ةمكحلا هيضتقت اهسح هتدارإو
 ثدحم الف ؛ اهنیب طبرلا مطقب نأل رات نآ لک يف وهو « بابسألا بیقع راثالا

 ضعبل ةزجعم كلذ لعفی ايرو « ءالا سم ىلع دارالاو رانلا سم ىلع قارحإلا ۱

 . هءايلوأ ضعبل ةمارك وأ هئايبنأ

 ىذلا قمحألا ىودبلا شك الإ ًايفسلف امكح هسفن ىمسي ىذلا اذه لثم امو

 ملعلا ىدبأ الك ۰ رضخاو خا نیملع )١( هقئاس یدیب یآرف راطقلا ةطحم رضح

 هلاسمالا ةوق نأ نظف ؛ راطقلا یرج رضخألا ملعلا رهظآ الكو ءراطقلا كسمأ رمحألا

 نم ةكسم هل ناك نم مهنمو . نملعلا ننه ين وه امنإ لبجلا اذه لثمل ءارجإلاو

 ۱نم ىش اه سيل ةبشخ ىلع بوث نم ةعقر الإ اسيل نيملعلا نأ ىآرف « ركفو رظن
 هدئاقو هقئاس ىديب اب ىآرف « ءارجالاو كاسمإلا ىف ةوق الو راطقلا اذ لاصتالا

 ءارجا ىف رثولا نأ دقتعاف « نيملعلا نيذه هكيرحتب ىرحيو راطقلا كسع امنإو

 نأ یآرف كلذ قوف هرظن ىنترا نم مهنمو . نيملعلا كيرحت وه هک اسمإو راطقلا
 هبرجو هكسمي ام هدي ىف سیلو راطقلاب لاصتا هل سيل ككرحا اذهو كيرحتلا اذه

 « نيملعلا اذه ىلإ هرظن روبابلا ف "الجر دجوف « رسلا نع شتفيو ركفتي لعجف

 كرم قياسلا ىآر الك و « كسمي ینح روبابلا تالآ ضعب كرح ره یار الك
 كاسمإلا اذه رس دجونف ؛ ىرجي ىتح رخآ وحنب ةلآلا كلت كرح رضحألا معلا

 نم ؛ ريسيموك » هلصأو «یراسکلا » ةيب رعلا ةديدجلا ةغللا ف ىمسو )۱,
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 رصبلا نم ىش هل ىذلا'نإف ؟.ةقیقلا نموه ىفأو . ی را ۱

 یوقت ال .روبابلا بحاص : اهکر ح ىلا ةفيعضلا 2.1 لا"ثلت نأ ناقيب للعب قئاقحل

 رس شیتفت"لل هركفو هرصب قتراف « هكاسمإ ىلع الو راطقلا اذه 1

 ضعب ىف اهضعب ةكبشم ةريثك ىرخأ تالاب ةلآلا كلت لاصتا دجو یتحن .« .ةلئسلا

 ىأرف « روبابلا 4 ةمئاق كرحت ةلآ ىلإ هرظن ید یح « .ضعب كيرم :اهضعبب لصحم

 هنأ دقتعاو أ ةلئسملا ةقيقح اهنظو ۰ .اهعيمجلا تآلا هذه لمع نم ءارجالاو كاسمإلا

 رومألا نق رصنلا هل ىذلا ناف ؟ كلذ نم وه ىنأو «هنايرجو راطقلا ةقيقح كردأ دق .

 ةوقبو اهسفن ةوقب كرحتت ال تالآلا هذه نأ ةهادب یر ركفلاو رظنلا نم ئشو

 قتراف «تال الا هذه ٌكيرحن ىلع ةيوق ةوق كانه نوكت نأ دبال لب « روبابلا بحاص
 ىرقلا فيطللا منت وال روبابلا فوج ىف رانلاو ءالا ىلإ هرظن
 1 ۱ .. تاكرحلا كتل عفادلا

 مه ريغ ىلع اوکحو ةعنصلا اقع و رصعلا ةفسالف هتكردأ ام ةياغ اذهو

 ءايبنألاو © رارسألا ةبيقح مهدنع فو رابخألا ةينهج مهنأ اوتظو «قمحلاو لهجلاب ٠
 : اولاق لماك لقعو ةذفان ةريصبب اولشرآ نذلا نما لع ةو دا تاولص

 اذه نإف « لاجرلا نم ةقباسلا تاقبطلا لثک « رورغ ی الا متن ام « سانلا اہ

 « دجوملاو ثدحا نع ةينغتسم ىه الو كاردإ الو روعش امل سيل رانلا هذهو ءاملا

 نأ اك < ی فيك اهنرصي هيذيب اأو < اهعناصو اهثدحم يف رظنلاب مكيلعف
 ٠١ . یری فيك اهكرحي' هبحاص یدیب روبابلا تالآ

 دیار ةصاح راثل ةعبتتسم اهلك ةيوامسلا م ارجألا و رصانعلا نآ لصااو

 اغإ لب < « اهعئابط ءاضتقا الو راث الا كلت ثادح ىف اه رثأت ال اهنأ الإ « ةصتخ

 < هعضو ريغي نأ هلف < راتخلا عناصلا عنصو عضارلا عضو ضحم اهلك یه

 رضخألا معلاب راطقلا اوكسميف مهحالطصا اوريغي نأ ممل راطقلا باعصأ نأامك
 یضعب وه لب« كاسمإلاو ءارجإلا ىف نيملعلا نيذهل رثأت ال هنإف ؛ رحألاب هورحيو
 ۱ . رمالا ماظتنال عضو درجو حالطصا
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 اهارن ةعومسمو انل ةيئرم ءایشآ قلخ اك ىلاعت هنأ ملعاف اذه تققح اذإو .

 ؛ ماظنلا رشی.نآ ىلع ريدق وهو « اهعمسن الو اهارئال ةزيثك ءايشأ قلخ ن
 عمسيو یر نأ هلو 4 نسکعلابو عومسم ريغ عومسملاو قزم ريغ ئزملا لعجيف

 تنقتأ ام دعب ةمش الو كلذ ىف ةلاحتسا الو « مهربغ نع اهبجحو انضعبل ءايشأ

 لاوحأ ىف ةحيحصلا رابخألا هب تدرو ام ئش ىف لاكشإ الف, ذئنيحو . انرکذ ام

 لاثمأب نقوي ال ! معن ..اهعمسن.الو اهارن ال انك نو هباذعو رقلا میشد خزولا

 ةقدان لاو ةدحاللا رساجتي اليك « یحولا بحاص رابخأو یحولاب الإ رومألا هذه

 . دوجوم هنإ : مودمل وأ 6 مودعم هنإ : دوجومل ولوقي نأ ماعلا ماظن كلف ىلع

 ىلوتي وه ىلاعتو هناحبس هللاو . ةيازرد هل نمل ةيافك هللا ءاش نإ ندقلا اذه قو

 . ةيادهاو دشرلا

 « لالض ق الإ نيرفاكلا ءاعد امو »

 نایب ىف انخيش لاق : هريخآلا ىف ال <« ايندلا ىف باجتسي رفاكلا .ءاعد
 رفكأ لب رفاكلا ءاعد باجتسي دقف ایندلا ىف امأو ؛ ةرخخآلا ین یا : نآرسقلا

 قايسو . ىهتنا  ةمايقلا موي .ىلإ راظنالا ی هئاعد بيجتسا هنعل سيلبإ رافکلا

 ىف هلثمو . ىرت اك « ةرخآلا ملاعب ًاروصقم مكحلا نوک ىضتقي ةيالا

 د کو . ىفاعملا حور

 منهج لهأ نإ :٠ ةيآلا فو : زوجي ال رفکلا ىلع تام ىذلا رفاكلل ءاعدلا

 لعفي نل ءاغدلا نإف مت اوعداف لب : اولاقو اؤبأف ممل وعدي نأ متهج ةنزخ اولأس

 رفاكلل ءاعدلا نأ دافتساف . حورلا ىف اذك «انع هرودص لیحتسم كلذ <

 ۱ . زوجي ال رفکلا ىلع تام ىذلا

 « داهشألا موقي موبو ايندسلا ةويحلا ىف اونمآ نيذلاو انلسر رصتل انإ »

 لاق : ةرخخآلا ىفو ايندلا ىف نوكي هئايلوأو هئايبنأل ىلاعت هللا نم راصتنالا
 ضعب نأ لع دق : لاقف « الاوس انهه ىربطلا رفعج وبآ دروآ دق : ريثك نا
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 هر نم خدت رد لوألا : . نیا كلذ نع باجآ م

 . ةغللا ق تو و ضعبلا هپ ۱

 ناك ءاوسو ماذا نم مه راصتنالا رصتلاب دارلا هيك نأ : ناقاف لا

 بيعشو ایرکزو یی ةلقب لعف اك ,«مهتوم دعب وأ مهتیخ وأ مهترضح ىف كلذ

 ف

 هذخأ دورمنلا نأ رکذ دقو « مهئامد كفسو ماه نم مهئادعأ نم مالسلا مهيلع

 دوهيلا نم مالسلا هيلع حيسملا بلص اومار.نذلا امأو . ردتقم زيزع ذخأ ىلاعت هللا

 : ليق مث ٠ م لع ىلاعت هللا مهرهظأ « مهولذأو مهوناهأف «مورلا مييلع هللا طلسف

 حيسملا لتقيف ؛اطسقم ًاکحو الداع ًامامإ مالسلا هيلع مرم نبا یسیع لزني ةمايقلا موي

 « ةيزجلا عفو + بیا رکيو تل < دوه نم هدونجو اجلا

 يلع هرعت هذهو « مالسالا الإ لبقي الف

 نینمولا هدابع رصنی هنأ سو رهدلا مدق ى هقلخ ىف ىللاعت هللا ةنس هذهو

 هللا لوسر نع ةريره ىلأ نع یراخبلا ىفف « مهاذآ نم مهنيعأرقيو ايندلا يف
 « « برحلاب ىزراب دقف يلو یل ىداع نم: : ىلاعتو كرابت هللا لوقی : ی

 كلهأ اذط و .« برا ثيللا راثب امك قايلوأل رأثأل فا » : رخالا ثيدحلا.فو

 ' « مهبابشأو ندم لهأو طول موقو سرلا باحصأو دونو داعو حون موق ىلاعت هللا
 «نينمؤملا مهنيب نم یلاعت هللا ىجنأو « قلا فلاخو لسرلا بذك نم ممارضأو

 ۱ : السا مهم تلغي لق نرفاكلا بلغو ۶ الحل مو للا

 موق وأ هنولتتیف موق ىلإ طق الوسر لجوزع هللا ثعی مل :. یدسلا لاقو

 ىلاعت هللا ثعبي ىتح « نرقلا كلذ بهذيف نولتقيف قحلا ىلإ نوعدي نينمؤملا نم
 و
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 تناکف : لاقف . انا ىف مهب كلذ لعف نم مهئامدب بلطيف « مه رصنی نم مه

 ًادمحم هيبت هللإ رصن اذكهو . اهیف ن وروصنم مهو ایندلا .يف نولتقی نونمؤوملاو مایل
 وه هنیدو ؛ایلعلا یه هتملكل عجف ؛ هاداعو هبذكو « هادانو هفلاخ نم ىلع هباحصأو ایز
 ةيوبنلا ةنيدلا ىلإ هموق ىفارهظ نيب نم ةرجماب هرمأو : نايدألا رثاس ىلع رهاظلا
 «مهيلع هرصنف ردب موي نکرشلا فانكأ هعنم مث . اناوعأو ًاراصنآ اهیف هل لعجو
 نم مث « دافصألا ىف نیئرقم مهقاقتساف ۰ مهتارس رسأو مهدیدانص لتقو مطذخو

 وهو هدلبب هنيغ”ترقف ةکم هيلع حتف ةبيرق ةذم دعب مث . مهنم ءادفلا ذخأب مهيلع
 كرشلاو رفکلا نم هيف ناك ام لاعت هللا هذقنأف <« مظنملا فرشملا مارحلا مرحملا دلبلا

 . ًاجاوفأ هللا ند ىف شانلا لخدو «اطاکب برعلا ةرزج هل تنادو نميلا هل حتفو
 هباحصأ یلاعت هللا .ماقأف « ةميظعلا :ةماركلا نم هدنع هل ناك امل .هيلإ ىلاغت: هللا هضبق مث

 ءالعو: لج هللا ىلإ ىلاعت هللا دابع اوعدو لجوزع هللا ند“ هنع اوغلبف « ةديس ءافلخ

 ةوعدلا ترشتنا ىح « بولقلاو ىرقلاو نئادملاو ملاقألاو قيتاسرلاو دإلبلا اوحتفو
 ىلإ ًارهاظ ًاروصنم ًامئاق نيدلا اذه لازال مث . اهبراغمو ضرألا قراشم ىف ةيدمحملا

 ايندلا ةويحلا ين اونمآ نيذلاو انلسر رصننل.انإ » : ىلاعت لاق اذهلو . ةماقلا موني
 : دهاجم لاق . لجأو ريكأو مظعأ ةرصنلا نوكت ةمايقلا موي ىأ « داهشألا موقي مويو
 باوجلا اذه نآرقلا نايب ىف انخيش نسحتساو . ( ريثك نا ) ةكئالملا داهشألا

 ۱ . ىنلاقلا

 ن وربکتسی نذلا نإ < مسکل .بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو »

 « نرخاد منهج نولخدیس يندابع نع

 عمسیال احب قعني یذلا شك » : ىلاعت لاق « ءادنلاک ءاعدلا : بغا رلا لاق

 عدا اولاق » : ىلاعت لاق . هتئغتساو هتلأس اذإ « هتوعد : لاقیو « ءادنو ءاعد الا

 نم مک ءادهش اوعداو » : ًاعمطو ًافوخ هوعدا» : یاعت لاقو . هلس ىأ « كير ال

 . « هيلإ ًابينم هبر اعد رض ناسنالا سمذإو » « نیقداص متنك نإ هللا نود
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 « ةياثإلا یعع ةباجتسالاو « ةدابعلا ینعع ءاعدلا نإ : ةبآلا اا ی لبق و

 روهجو .٠ مکی یودبعأ : : ىعلأو ىفخيال اک < زاجملا دلم نام اينجل رج

 هل « ةقيقحلا سيت مزاج باكترأ ىلإ ةجاح أل هنا ىلع نيرسفلا نم نيققحلا .
 اجار ءاعدلاف . هريغو حتفلاو حورلا یف هلثمو : هوس وبآو ریثک نا بهذ ۱

 ي الفلل < هنر ا تبار لا ىنع اهتقيتح ىلع ۱

 : ليقف E : هلوق ین كلذ لکشتسب ! مفت

at5 ثيدحلا ىف درو اك ةدابعلا خم ءاعدلا ناف,« ءاعدلا ىيعمب»  

 : اهخئاشمل اعب ىنائعلا انخیشو ۰ خئاشملا فرشآ انخیشو « ریثک نبا راتخاو +.

 HERÎ اهانعم ىلع ةدابعلا لب ٠ اضيأ انههزاجملا ىلإ ةچاغسال.

 ءاعدلا ىلع دايعلا نم ضيرعت ةي الا ىنعم لصاحف « ةدابعلا دارفآ مظعأ نم هناف ء اضیآ ۰

 :نسم رايكتسالا لیلا ديعولاو « هريغ نود..ىلاعتو كزابت: هللا, نم لاؤسلاو

 تر ىر , ةدابعلا دا رفأأ راسو ىاغدلا

 للا ل رر لا لاق هنع هللا یضر ريشي نب ناما نع دحأ املا جرخاو ۱

Eنذلا:نإ « مكل بجتسأ ىنوعدا ١ : أرق مث . ةدابعلا ونه ءاعدلا نإ »  
 ننسلا :باحصأ هاور أ اذكهو ... « نيرخاد منهج نولخ ديس قدابع نع نورکتسی ۱

 جلوی مهلك ریزج ناو متاحا ی نیاوت جام ناو 6 یناستاو ٤ ىذمرتلا

 ةرره يأ نع دمحأ مامالا جرخأو . حیحص نسح : ىذمرتلا لاقو . هب شمعألا

 بضغ لجوزغ هللا عديل نم » : و هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هّلا یضر
 . ( ريثك نبا ر هب سأب ال داس اذهو!دمآ هب درفت « هيلع

 .: لئاسم لع ةي الا تلدف

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ : : لوألا : طئارشب طورشم هنکل و باجتسم ءاعدلا 1

 فشكيف » + مت الان ا ب يا هکلو < مع نیل بع
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 ىف ءاعدلا ةباجتسا دعو ىلاعتو هناحبس هللا نأ لصاحلاو . « ءاش نإ هيلإ نوعدتام

 هترسفو ىرخألا ةيآلا هيلإ تراشأ امك « طئارشب طورشم هنكلو ةيآلا هذه

 ًادعو ناك ةباجإلا طئازش ءاعدلا عمجتسا اذإف « ءاعدلا ليصافت ىف ةدراولا ثيداحألا

 وهو « ةباجتسألا دوعوم نكي ملف هظورش ضعب تاف اذإ انأو « هتباجتسا هللا ىلع

 . .ءاشيام لعفیو ریدق یش لك ىلع كلذ عم

 بترتي' رفك هريغ وأ تناك ءاعد ىلاعت هللا ةدابع نع رابكتسالا نإ : ةينالا

 هيف مالكلا ليصفتف رابکتسا نعال كلذ كرت امأو « ةميركلا ةي الا ىن رک ذ ام هيلع

 ۱ جا رک نو آل

 هلوق هيلع لدي امك نسحتال دقف ؛ ةتوافتم : ليقف ءاعدلا كرت ىف تاماقلاو

 ةبيش: نأ. نبا. دنع+هلثمو دمحأ مامالا ن ةي هللا عدي مل نمو :
 ةبيش. أ. نب و دما مامإلا نعرم:انك « هيلع بضغيهللا عدي مل نم ع

 ىف یقلا موي ءاعدلا مالسلا هيلع لیلفنا هل رت"نع یورام هيلع لدي اک < نسحم دقو

 ءافتك“ا ءاعدلا كار :"لاقی اعرو . « ىلاؤس :نع ”ىنغي یلاحم هملع » : هلوقو رانلا

 هناحبس هللاو . ءاعد لجوزع هللا ملعب
 ٠ ( حور ) ملعأ ىلاعتو

 نيكرشم هب انک اجب انرفكو هدحو هللب انمآ اولاق انسأب اوأر الفد
 /  «نورفاكلإ كلانه رسخو  هلوق ىلإ >>

 « لبقیال هنأ باذعلا ةنياعم .دنع بات نم عیمج ىف هللا مکح اذه ىأ

 رغرغ اذإف ىأ « رغرغي ملام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ و : تيدا ىف ءاج اذهو

رسخو : ىلاعت لاق اذهلو « ذئنيح ةبوت الف كلملا نياعو ةرذنلا حورلا تغلبو
 

 . لوبقم ريغ سأيلا ناب نأ ىن صن ةيآلا هذهف . ( سسك نبا) « نورفاکلا كلام

 . روبت نل ةراجتو « ًاقداص انیقیو « امئاد اناميإ لأسن ىلاعتو هناحبس هللاو

 . تاحلاصلا متت هلالجبو هتزعب ىلا هلل دمحلاو « نماوملا ةروس رخآ اذه

نم ۱۳۹۶ بجر نم اتيقب نيتثثل ىلاعت هللا نوعب تحت دقو
 . ةرجهلا 



 تلصف هر

 4 ةدعا ةروس » : یمستو

 «نورفاک مه ةرخآلاب مهو ةوکز نوتری ال نيذلا نکرشملا ليوو »

 سابع نبا نع ةحلط نب ىلع .لاق ؟ ال مأ عورفلاب نوبطاخم رافکلا له
 : ةمركع لاق اذكو « هللا الإ هلإ آل نأ نودهشي ال نيذلا ىنعي» : هنع هللا ىضر

 هلوقكو «اهاسد نم باخ دقو « اهاكز نم حلفأ دق » : ىلاعت:هلوقك اذهو "

 سفنلا ةراهط انهه ةاكزلاب دارلاف . هلاثمأو « ىكزت نم حلفآ دق » : هتمظع تلح:

 : ىدسلا لاقو . كرشلا نم سفنلا ةراهط. كلذ مهأ نم و « ةليذرلا قالخألا نم

 00 لاقو . ةاكزلاب نونيدي ال ىأ « ةاكزلا نوتوي ال نيذلا .نيكرشملل ليو و »
 و . محلاومأ ةوكز نوعنمي : ةداتق لاقو . ةوكزلا لهأ مه سيل : ةرق نب

 نم دم رمل ره یر نود ىعرشلا اهانعم ىف ةوكزلا نوک ىنعي )

 . ريرج نبا هراتخاو « نيرسفملا

 . ىلإ ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ناك امتإ ةوكزلا باجيإ نأل « رظن هيفو

 دعبب ال : لاقي نأ الإ مهلا . ةيكم ةيآلا هذهو « دحاو ريغ هركذ ام ىلع ةنيدملا

 هلوقك « ةقعبلا ءادتبا يف هب ًارومأم ناك ةوكزلاو ةقدصلا لصأ نوكي نآ

 ريداقملاو بصنلا تاذ ةاكزلا'امأف « « هداصح موي هقح اونآو » : ىلاعتو كرابت

 ناك ةولصلا لصأ نأ اك . نيلوقلا نيب ًاعمح اذه نوكيو . ةنيدلاب اهرمأ نيب امن

 ءارسإلا ةليل» ناك الف « ةثعبلا ءادتبا ىف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ًاجاو
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 لصفو « سا ا هلوسر ىلع ىلاعت هللا ضرف فصنو .ةنسب ةرجه لا لبق

 . (رثك نر رم هللاو . ًاثيشف ائيش كلذ دعب اب قلعتي امو اهناكرأو اهطورش

 نم. لدتسا ( ىعرشلا اهانعم ىف ..ةاكزلا نوک ئنعأ ر ىناثلا سفت "لعو
 "لو امآ « هب لوقبال نع باولباو . عورفلاب" نوبطاخ رافکلا نا : لاق "

 امأو . ( ىوغللا ینعلا ىف انهه ةاكز لا نوک ينعأ ) ةمركعو رمطا ريسفت زایتخابف
 امأو . اهتيضرفب نورقي ال ىأ « ةاكز لا نوتزیال» : ىلاعت هلوفب دارا نان ًايناث
 ۳ ؟القع مومذم وهو ۰ فيلكتل لاو مذلا ىلع لدت «لیو» ةملك نإ : ليق اف لا

 . ناميإلا دعب ةوكزلا نوتوی ال : .ىنعملا نأبف ًاعبار امأو . اله ینخغ ال ثحب هيفو

 « نونمم.ريغ رجأ مه تاخاصلاولعو اونم نيذلا نإ »

 ىف ليق : بابشلاو ةحصلا ف هدانخي ناك لمع لك مرفاو ضيرملا بتكي
 < لقثلا هانعم لاو « معنلا دادعت ىنعمب نملا نم ؛ مهب ملع هب نمي ال : نونملا ىن

Îلي  BEه ریسفت ها دما مال حس هرات لج  

 : یناودعلا غیص الا یذل هدشنآو . صوقتنملاب

 نوئممب یداز الو قيدصلا ىلع  یلغ ىذب یاب ام كرمعل ىفإ

 نع اوزجع اذإ یرهاو یضرلا ف تلز - یدسلا ىور ام ىلع - ةيالاو

 مه بتكي ناك ىذلا لثم مرطاو ضرملا ىف رجألا مه بتک تاعاطلا لاک |

 لاعت هللا مرک مظعأ نم كلذو . مهروجأ نم صقنت ال « نابش ءاععأ مهو

 ۰ ( حیدر لج وزع هتمر و

 ىزحلا: ۱ باع مهقیتل تاس مآ فرص رصاخر مهيلع انضرأف

 ۱ « ایندلا ةويطا قف ,

 سابع نبا نهم ی امر ركذ : مایالا ىف دغسلاو سجنلا قيقحن

 اهضعب قلخ هناحبس هنکل ءىلاعتو هناحبس هلل اهلك مايألا » :لاق هنأ هنع هللا ىضر
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 «ةداتقو «دهاجم نع قورم مئاشع «تاسحن » ربسفتو . « )١( ًادوعس اهضعبو اسوحن
 ءابف اوبذع مهنأ امل مهملع مئامملا اهب دارلا : كلذ لبق هیفو . (حورر ىدسلاو
 ةبسنلاب دعس :هل لاقیف نيصخش ىلإ ةبسنلاب دعسلاو سحنلاب فصوی دحاولا مويلاف

 اك اذه سيلو . بذعي نم ىلإ ةبسنلاب سحن : هل لاقیو « هيف معني نم ىلإ
 ىبرعلا نب ركب وبأ خيشلا لاقو .( حور ) تاقوألا تایصوصحخ نم سانلا هز
 امف وعدا ةيسمشلا رهشألا نم ًامايأ موق روص دقو : نآرقلا ماكحأ ىف ىللامل

 لاقو . مهيسح هللاو « ابال اب لغتشی الو ال رظني نأ مس لب ال ةمارکلا

 «ةقاا » ی اک ( تاسحتلا ىي مایل هنه تناکو : كولسلا لئاسم ىف انخیش

 ضعب نوک نم سانا ضعب همعز ام مدعناف . اموسح مايأ ةيناع و لايل عبس

 اهلك عوبسألا مايأ نوک مزليف الاو امف تايصوصحلا ادعس اهضعبو اسحن مايألا
 . ًافنآ رم ام رخآ ىلإ مملع مئاشم حورلا ىف امك اهب دارلا امنإو « ةسحن

 هللا ةجح ىف هرس سدق ىولهدلا هللا لو هاشلا مالكلا ريشي هيلإو (۱)
 هللا ءاضق دقعني مل اذإ متت ال بابسألا هنه ةيببس نأ قحلاو : لاق ثيح « ةغلابلا

 ريبعتلاو . ماظنلا مرخني نأ ريغ نم ىلاعت هللا همتأ دقعنا اذإ. هنأل ؛ هفالخ ىلع

 باب حتفت ةماطاو . ةيلقعال ةيداع بابسأ انآ عرشلا ناسلب ةتكنلا هذه نع

 ابابسأ تسيل هنه نأل رومألا هذبب لاغتشالا نع اوبنف « لوغلا كلذكو ًابلاغ كرشلا

 « ىلاعلا ف هددرتو نجلا توبث ىلع ةرهاظتم ثيداحألاو فيك : ةتبلا ةقيقح
 الف ؟ رادلاو سرفلاو ةأرملا ف موشلا توبث ىلعو « ىودعملا لصأ توبث ىلعو

 ةناهکلا لثك كلذو . كلذ ىف ةمصاخملا زوجي ال اهنأ ثيح نم اهيفن دارملا نأ مرج
 ىهنلا نأ نكشت الف ؛ اهتقيقح لصأ تبثأو اهنم دسافمل 242 ىبلا اهنع ىهن
 « داسفلاو كرشلاو أطل ةنظم اوك ىلع لب جراخلا ین اهمدع ىلع ًادمتعم سيل
 باوبأ . هللا تي « سانلل عفانمو ريبك م امف لقد : لئاق نم زع لاق اک

 . فلؤم ( ةنيزلاو سابللا
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 « یدفا ىلع یمعلا اوبحتساف مهانيدهف دوم امآ»

 : بغارلا لاق : هناحبس هللاب ابنه صتخ امو ةيادشا ماسقأ نايب

 مع ىلا ةيادهلا لوألا هجوأ ةمعبرأ ىلع ناسنإلل ىلاعت هللا ةياده

 اهم معأ ىلا ةيرورضلا فراعملاو ةنطفلاو لقعلا نم فلكم لك اهسنجي

 يش لك ىطعأ ىذلا ابر» : لاق امك ‹ )١( بسح هيف ردقب یشب لك

 ةنسلأ ىلع مهايإ هئاعدب سانلل لعج يبلا ةيادملا : یناثلا . « ىده مث هقلخ

 مهانلعجو » : هلوقب دوصقلا وهو « كلذ وحنو نآرقلا لازاو ءايبنألا
 ىنعلا وهو « ىدتها نم هب صتحم یذلا قيفوتلا : ثلاثلا . «انرمأب نود ةمنأ

 نمی نمو» : هلوقو « ىده مه داز اودتها نیذلاو » : ىلاعت هلوقب

 ممر میده تامل اصلا اولعو اونمآ نیذلا نإ» : هلوقو « هبلق دهب هللاب

 نم كلذ ريغ ىلإ « انلبس مهنيدبل انيف اودهاج نيذلاو» : هلوقو « مهناعاب
 : سبلقتو ىلاعت هلوقب ینعلا ةنجلا ىلإ ةرخالا ىف ةيادهلا : عبارلا . تايآلا
 2 ,. « اذهل اناده یذلا هلل دما و : هلوقو « مهلاب حلصیو مه.دهس»

 هل لصحت ال ىلوألا هل لصحت مل نم ناف ؛ ةبترتم ةعبرألا تايادملا هذهو

 « ةعبارلاو ةثلاثلا هل لصحم ال ةيناثلا هل لصح مل نمو « هفيلكت حصي ال لب ةيناثلا

 ثلاثلا هل لصح نمو < اهلبق يلا ثالثا هل لصح دقف عبارلا هل لصح نمو

 هل لصحي الو ىلوألا لص دقف ؛ سكعني مث « هلبق ناذلا هل لصح دقف
 ٠ . ثلاثلاو ىناثلا

 . راس نود « قرطلا فيرعتو ءاعدلاب الإ ًادحأ .ىدهي نأ ردقب ال ناسنإلاو

 « مفتسم طارص ىلإ ىدهتل كناو» : هلوقب راشأ لوألا ىلإو . تايادهلا عاونآ

 : هلوقب راشآ تايادهلا رئاس ىلإو « عاد ىأ « داه موق لکلو » « انرمأب نود:

 . « تببحأ نم یدبتال كنإ»

 اهمهلأف اهاوس امو سفنو» : ىلاعت هلوقب یعلا وهو : تلق )١(

 . فلؤم «اهاوقتو اهروجف
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 ةيادهلا ىهف نیرفاکلاو نيملاظلا عنم هنأ لج و زع هللا رکذ ةياده لكر
 لكو . ةنجلا لاخدإو ةرخآلا ىف باوثلا یهو ةعبارلاو « قيفوتلا یهو ةئلاثلا

 ىهف الع نيرداق ريغ مهنأ ركذو رشبلا نعو قلع يبنلا نع ىلاعت هلل اهافن ةياده ٠

 قيفوتلاو لب ءاطعاک كلذو 3 ق رطلا فیرعتو ءاعدلا نم صتحا ادع ام

 . ةنحلا لاخدإو

 نم افرعتو فرعملا نم افيرعت : نيئيش یضتقی ملعتلاو ةيادمملا تناك الو

 معملاو ىداحلا نم لذبلا لصح ىم هنإف 2 ملعتلاو ةيادما متي ابو 3 فرعلا

 مدعب ًارابتعا لع لو دم ۸ هنإ : لاقي نأ حص لوبقلا لصحم مر

 حص كلذك ناك اذإف ؛ هلذبب ًارابتعا ملعو ىده : لاقي نأ حصو « لوبقلا

 لصحم مل هنأ ثيح نم نيقسافلاو نرفاکلا دبي مل ىلاعت هللا نإ : لاقي نأ

 ثيح نم مهملعو مهاده : لاقي ؛ نأ حصو « ملعتلاو ةيادهلا مات وه یذلا لوبقلا

 لمحم نأ حصي لوألا رابتعالا لعف - ةياذخأ ايم وه يالا لذبلا لصح هلأ

 ` هلوق ىناثلا امو « نيرفاكلاو « نيملاظلا موقلا یدپم ال هللاو » : ىلاعت هلوق

 یهتنا . « ىدملا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دوم امأ» :لجوزع

 ۱ 1 ۰ بغارلا مالک

 ةلمعتسلا ةيادملا ظفل ىلع ةدراولا تالاکشالا ةلمج تعفترا ليصفتلا اذهبف

 دنع یهو ‹ ةضقانتم ةتنفاهتم هل ةربخال نم اهنظب ةفلتخم ىناعم ىف زيزعلا نآرقلا ىف

 . ًاضعب اهضعب غب ةيسانتم تمام اهلك عقلا

 ارت کد ار ا اذه اوعمست ال : اورفک نیذلا لاقو» ٠

 سابع نبا نع متاح ىنأ نبا جرخآ . هلوتصنت ال ىأ « اوعمست ال » : یلاعت هلوق
 « هتوص عفر نآرقلا أرق اذإ ةكمب وهو ياي ىبنلا ناك : لاق هنع هللا ىضر

 « هيفاوغلاو » نآرقلا اذط اوعمست ال : نولوقيو هنع سانلا نودرطي نوكرشملا ناكف

 ام و هل لصأ ال ام وغللاب دارملاو . ىراقلا ىلع سوشتي هت ءارق دنع وغللاب و

 ا
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 ؛ ءاکلاب نوتأي مالسلاو ةالصلا هيلع هتءارق دنع نوکرشلا ناکو . هل ىنعم ال

 . ( هظفلب حورر زیجارألاو رعشلا داشناو « حایصلاو < ریفصلاو

 . لئاسم ىلع ةلالد ةيالا ين نإ : هل هللا نك فیعضلا دبعلا لاق

 مدع نإ : ىلوألا : رافكلا تاداع نم نآرقلا ةءارق دنع تاصنإلا مدع

 لسلا نكيلف ۰ رفكلا هللا ءادثعأ تاداع نم نآرقلا ةءارق دنع تاصنالا

 . رذح ىلع هنم

 ىف وغللاب لاغتشالا نإ : ةيناثلا : ویدارلا ىلع هعامسو نآرقلا ةءارق ةمذم
 ةرسح ايف . عامجإلاب مارح وهو رافكلا موسر عنشأ نم نآرقلا هيف أرقي سلجم
 ٠ ىف الإ عمسي الق وهو ! ويدارلا ىلع نآرقلا ةءارق نم انرصع يف ىرج ام ىلع

 نورتبتم هلهأو سلجم ىف ويدارلا ىلع ىراقلا أرقي ام ًاريثكو « وغللاو وهللا عضاوم

 دنع تباطف تمعدق ةيصعم هذهف . مهنويش ىف نولوغشم وأ مهوغلو مهوم يف
 « ةيفيكلا هذهب عابسلاب وأ ةءارقلاب مهنونعي .نيذلا رذحيلف ! یکتشلا هللا ىلإو . اهلعاف

 یناغلاو ف املا عاتسا .نم ىرخأ لئاوخ نم هيف ام ىلع « ةيآلا ءارتشاب وأ

 . اهعامس نع هسفنب زرتحي نمل هل ببستلا زا

 سانلا عنم لعلو : ةنئلاثلا : نآرقلا نع عنللک ةينيدلا مولعلا نع عنملا

 درطلاو عنلا ةلزنمب ًاضيأ نوكي نآرقلا نم ةجرختسلا ةينيدلا مولعلا نع مهدرطو

 نم نآرقلا ىف ام عامل وه عامسإلا نم ىلصألا ضرفلا ناف : نآرقلا عامس نع

 الإ نكي ۸ وغللاو حایصلاب هنعامس نع سانلا مهمنمو رافکلا درط اذکو < مولعلا

 ليكاسألا ىلإ نيملسملا لافطأ نوعدي .نيذلا رذحیلف .. ةنينآرقلا مولعلا نع عنملل

 ؛ ةينيدلا مولعلا نم ملسملل هنم دب الام اوملعتي لبق ةديدجلا نونفلا مهوتل ةعوضولا

 يلا یریکلا ةيهادلا ىه هنهو « همولعو نبدلا لامه ىلإ ةبرجتو ةداع یضفی هنإف

 . اروب اموق اوعبتاف هللا ةغبص ريغب نیملسلا تغبصو « ًاروجهم نآرقلا تكرت
0 



 ری ۳۳۸ ۱ ۱

 ايندلا ةويحلا ىف مک ءايلوأ نحن - هلوق ىلإ هللا انبر اولاق ندذلا نإ »

 « ةرخآلا فو

 رارقإلا ىلع اوتبث مث ىأ : ةماقتسالا ىنعم ىف فاشكلا نع حورلا ين لاق
 هكلام لجوزع هنأ فرتعا دقف ىلاعت هللا یر : لاق نم نأ دارأو . هتايضتقمو

 نأ هاضتقم ىلع تابثلاف ؛ هالوم یدی نيب بوبرم دبع هنأو ؛ هيب رمو هرمأ ردمو

 لک جردني هيفو . هاطختي الو « ابلاقو اباق ةيدوبعلا قيرط نع همدق لزت ال
 فرد + لق » lg اا نم لَو لاق اذهو . ثاداقتعالاو ثادابعل + لقد : دعب ًارمأ بلط ل هلص لاق اذملو . تاداقتعالا و تادابعلا
 تايئزج مهنع هللا ىضر ندشارلا ءافلخلا نع درو ام نأ ركذو . « مقتسا م هلل
 ۱ . یهتنا -لیمتلا لیبس ىلع اهنم لک .ركذ .ىنعملا اذهل

 ىلإ ع.وجرلا مدعب ةماقتسالا ريسفت نم قيدصلا نع ىور ام دارأ : تلق
 « بلجثلا ناغدر غدرلا مدعو ةعاطإلاب هنع هللا ىضر رمت نعو < ناثوألا ةدابع
 ‹ضئارفلا ءادأب هنع هللا ىضر ىلع نعو «لمعلا صالخإب هنع هللا ىضر ناهع نعر
 صاصحبا ىف ام ىلع رهاظ فاشكلا رايتخا ىذلا اذهو . الوأ حورلا ىف هلصف اک

 انبر اولاق نيذلا نإ » هیلاعلا ىنأ لوق الا ةماقتسالا ريسفت ىف رک ذي مل ثيح هحیجرت
 راتشا"ینلاوهو . ةوعدلاو لمعلاو نيدلا هلل اوصلخا : لاق « اوماقتسا مث هللا
 كرشب هللا ديحوت اوطلخي مو ىلاعت هللا ديحسوت ىلع اوماقتسا مم: لاق ثيح ريرج نا
 ربخلا ءاج كلذ ین انلق ىذلا وحنبو . یهنو رمآ امف هتعاط ىلإ اوهتناو « هب هريغ

 . . ىهتنا - جم هللا لوسر نع نإ _ لص هللا 5

 هناحبس هللا عم ةبحصلا نإ :خئاشملا ضعب نع نايبلا حور ىف ركذ ام معنلو
 . هئافو ةماقتسالاو هبر نيبو هنيب دهع ةباجإلاف 4 ةماقتساو ةباجإ : نافرح ىلاعتو

 ن دیزو « ىدسلاو « دهاجم لاق « ةكئالملا مماع لزئنتت » : ىلاعت هلوقو

 قمر و « :دهاج لاق «اوفاخت ال نأ » نلئاق توملا دنع ىنعي :هنباو سا
 هومتفلخ ام ىلع « اوئزحت الو » . ةرخآلا لمع نم هیاعاتومدقت امم ىأ : مسأنب دیزو
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 ۱ بو شی و. ER ؛ نيد وأ لامو لهأ دالو نم ايندلا رمأ نم
 نإ : لیتو . ربلتا لوصحو رشلا باهذسب مهورشبيف . < نودعوت متنك ینا
 ىدسلاو سابع نبا نع ريرج نا هاكح . مهروبق نم مهجورخ موي لزتتت ةكئالملا
 نيح نماوملا دبعلا نأ انغلب » : لاق . هنع هللا ىضر تباث نع متاح ىبأ نبائورو
 فال :هل نالوقيف « اينذلا ىف هعم اناك ناذللا ناكلملا هاقلتي هرق نم ىلاعت هللا هئعبي
 نحو « هرق قو « هتوم دنع هنؤرشبي » : لسأ نیدیز لاقو . « نزح الو

 ٠ عقاولا وهو ًادج نسح وهو ءاهلك لارقألا عمجی اذهو .متاح ىبأ نبا هاور « ثعبي .

 لزنتنت و : هلوق : ماكحألا ىف ىسلدنألا ىنرعلا نبا ركب وبأ ىضاقلا لاقو
 « موي لك ىف : لوقأ انأو . تولا دنع یعی : نورسفملا لاق « ةكئالملا مملع
 راثآ كلذ فو . ريكألا عزفلا مويو « قلا نحو < توملا موي مایالا دكآو

 0 ۱ . اهضاوم ىف اهانی

 ۰ ةمارك لك قوف ةماقتسالا نإ : ىلوألا : لئاسم ىلع ةيآلا تلمتشاو

 اک « لق نإو مئادلا مقسملا لمعلا وه بوبحلا بولطملا نو :هدامعو ندلا سأرو
 ماوعلا ةماقتساف ؛ ةتوافتم ةماقتسالا نإ : حورلا نع كولسلا لئاسم ىف هيلع صن

 صاوحلاا ةماقتساو « ةماقتسالاو ناميإلاب نطابلا فو ىهاونلاو رماوألاب رهاظلا ف

 « نمحرلا ىلإ قوشلاب نانجلا نع ةبغرلاب نطابلا فو ايندلا نع ةبغرلاب رهاظلا ىف

 نطابلا قو سفنلا ملستب ةغلابلا قوقح ةياعرب رهاظلا ف صاوحلا صاوخ ةماقتساو
 ١ . ها ءاّمیلا و ءانفلاب

 عم ةكئاللل مالك زاوج هيف : ةيناثلا : ىنلا ريغ عم ةكئمملا مالك زاوج

 ايف مودي مهبلع لزتتت : ليق : حورلا نع كولسلا لئاسم فاك < ىلا ريغ

 م٣ عفديو مهرودص ح رشي اع « ةيوندلاو ةينيدلا رومألا نم مهل أرطيو نعي

 « قالطإلا نم هيف املا« رهظألا وه انه : ليقو . ماهلإلا قيرطب نزحلاو فوحلا

- 
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 نم ریثک ىف نيقنملا ىلع ةكئالملا لزنتت : نولوقی سانلا نم اعم نأ كلل انمدق دقو

 ىلع زوجي « مكءايلوأ » : هلوقو . نوذخأي ام منم نوذخأب مهْنأو « نيناحألا

 ةويحلا يف مک ءايلوأ نحن :اهافش نيقتملا ضعبل ةكئالملا لوقت ی :سانلا ضعب لوق

 5 . خلإ ايندلا

 « نيقتملل ريقلا باوث توبث هيفو : ةشلاثلا : نینموملا ربقلا باوث توبث

 لضفأ نم نيمؤملل ةيلست فوحللاو نزحلا عفدو ىرشبلاب ربقلا ىف ةكئالملا ءاقل نان
 . معنلا مركأو باوثلا

 « نيملسملا نم ىننإ : لاقو ًااص لمعو هللا ىلإ اعد نم الوق نسحأ نمو »

 اضيأ ناذألاو  تارمضناو لامعألا لضفأ-نمو ضرف ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا

 « هلوقي امب دتهم هسفن ىف وه هللا دابغ اعد ىأ : رك نا لاق : ةوعدلا نم

 ىور « ءاحلصلا نونذؤملا اهب دارملا نإ : ليقو . دعتمو مزال هريغلو هسفنل هعفنف

 حيحصلاو : ريثك نبا لاق . مهلع هللا ىضر ةمركعو رمع نباو ةشئاع نع كلذ

 هناف ؛ دتهم هسفن يي وهو ىلاعت هللا ىلإ اعد نم مهريغو نينذؤملا ىف ةماع ةيالا نأ

 عرش اما ناذألاو ةيكم اهنأل « ةيآلا لوزن دنع ةيلكلاب اعورشم نذألا نكي مل

 ىلع كلذ لدو «لوق نسحأ كلذ نأ نایب هيف :صاصحبا لاق . ةرجحلا دعب ةئيدملاب

 ضرفلا نم نسحأ لفنلا نوكي نأ زئاج ال ذإ ؛ ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ضرف موز

 نأ كلذ ىضتقا لوق نسح نم هلعج دقو ًاضرف ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا نكي مل ولف

 . یهتنا - عنتمم كلذو « ضرفلا نم نسحأ لعفنلا نوكي

 ' لضفأ نم هعئارش جيورتو هماكحأ غيلبتو ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا نوكو : تلق

 ةولصلا مهملع ءايبنألا لمع اهنوكل « ةمألا هيلع تعمجأ امم تاریلنا لكأو تابرقلا

 قاثلا فلألا ددجم یدنهرسلا دمحأ خيشلا ینابرلا مامالا رکذ ینعلا اذلو . مالسلاو

 ءایفوصلا ىلع مولعلا ةبلطو ءاملعلا لیضفت ىف ةيسفن " ةلاقم هتابوتکم ىف هرس سدق
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 ی هظفلب اهركذأ انأ اهو .مهنويشو قلحنا نع نيضرعملا «مهسفنأ حالصإب نيلنتشلا
 : هذه یهو ب هتاكربب ىلاعت هللا انعتم - هللا همحر هظافلأب انمیت ةيسرافلا

 ها تآرلص انآ .تش تطیرش نایتاب هتسباز رانزآ بقجتو تنج لوحد .
 تاجن رادمو دنآ هدرک توعد عئارشب دنأ تانئاک نرتب هک مهلع هتایلستو یلاعت

 سرت كرزب سب . تس عئارش غیلبت رباکآ نيا تشعب زا دوصقمو « هدنام نارب

 صوصفناب « نآ ماكحأ زأ یمکح ءايحإو «تس تعیرش جیو رد یعس تاريخ

 لجوزع یادخ هار رد اهرورک دشاب هدش مدهنم مالسإ رئاعش هک ینامز سرک

 . نداد جاور ار هیعرش لئاسم زأ "هلئسم هک تسين نآ ربارب ندرك جرخ العو

 تاولصلا مبلع دنآ تاقولخم نرتکرزب هک تس ءايبنأب ءادتقا لعف ںیرد هج

 تانسح نرتلماک هك تس ررقمو : راک ناب تس تکراشمو « تایلستلاو

 . دنأ هدومرف لسم ناشياب

 نایتارد اضيأو . تس رسيم ازين ار رباكأ نيأ ريغ اهرورك ندرك جرخو "

 . تسا هدش دراو سفن فالجخرب .تعيرش هک سفناب تس مات تفلاخم تعيرش

 هك ار لاومأ قافتا !لب . دنك تقفاوم سفن هک تس هاک لاومأ قافنإ ردو

 )١( ىلتيج قافناو ٠ تسايلع "هجرد تلم جيورتو دشاب تعيرش دیئات ىئارب

 . تين سا ريغ رد تس اهكل جرخ ربارب ندرك (۲) جرخ تين ناب

 نوج ةسراو قوص زا راتفرک مع بلاط هک دنکن لاوس یسک اجنیا

 مع بلاط . تس هتفاين ار نخ تقيقح زونه وا هك مثوک باوج ؟ دشاب مدقم

 یعرش ماکحا غیلبت هج تس قئالخ تاج بس یراتفرک دوجراب

 وت نطو ناق وف هات حتفو فورعم هايرسكي آر

 ( .ثايغ ر دشاب سلف هصح جنبو تسب ماد

 ندرک و «تس نينجمه ریتزما هعوبطم هخسن رد ۲ر
 اڪ جسق
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 سفن تسرآ دوجواب فوصو «دوشن عفتنم نآب دوخ هجركا تس رسيم ىو زا

 راب تاج ترثك هك ىصخش . درادن ىراك قتئالخب تسا هتخاس صالح ار دوخ

 هدنام رد دوخ تاجنب هک یصخش نازا دشاب رتم هك تس ررقم دشاب هتسباو

 - دنشاب هدینادرک ملاعب هللابو هللا نع رسو اقبو انف زا دعب هکار فوص !یرآ . دشاب

 تعيرش ناغلبم لخادو دراد یبیصن توبن ماقم زا هدروآ د ورف قلخ توعدبو

 لضفلا وذ هاو ءءاشي نم هیت هللا لضف كلذ و . دراد تعيرش ءالع مكح تس
 ۱ . )١( ىهتنا  مظعلا

 | ۲۱ ص متشهو لج بوتكم مود هصح لوا رتفد تابوتكم )

 ( رسترما عبط

 ٠ )١( ىه امك ةرابعلا هذه ةمجرتو :

 ناف « ةعيرشلاب لمعلاب نوكي امنإ رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا ىف لوحدلا نإ
 اوعد امن نوكلا يف هللا قلخ فرشأ مه - مالسلاو ةاولصلا مهملع  ىلاعت هللا ءايبنأ
 نيلسرملا لاسر نم ىساسألا ضرغلاو . ةاجنلل ًارادم اهولعجو عئارشلا ىلإ مهمآ

 - هللا دنع اهلضفأو لامعألا رهکأف . عئارشلا غیلبت وه امنإ - مالسلاو ةاولصلا مهيلع

 تسراد دق رصع ىف ةصاخو ءاهماكحأ نم مکح ءايحإو ةعيرشلا غيلبت ىف یعسلاوه '
 تمدهلاو مالسإلا رئاعش هيف .

 ةلئسم ءايحإ یواسی ال هللا لیبس ىف لاومألا نم فالآ تاثم قافنإ اذهلف
 مالسلا مهلع - هللا ءايبنأب ءادتقا لمعلا اذه ىف نأل . م
 نأ ررقلا نمو . . رابكلا لسرلا ءالؤهب ًاقاحتلاو هللا دنع ةيربلا فرشأ مهو
 .اضيأ مهريغل نكمف فالآلا تاثم قافنإ امأو . مهيلإ ضوف دق تانسملا لمكأ
 .اهحالصال ةعيرشلا تلزت ىلا سفنلا نع ةلماك ةفلاخع ةميرشلاب لمعلا ف كلذكو
 ةعيرشلا دییأتل قافنإلا ناك اذإ ! معن . . لاومألا قافنإ ىف سفنلا قفتت القو
 لضفأ ةينلا هل توت نا قافنلو . لیزج رجأو ةيلاع ةبترم هلف ةلملا جیوزتو

 ةينلا كلت نودب فالالا تاثم قافن] نم .



۱ 

۱۳۳ 

 یو هنأک ةوادع هنیبو كنيب ىذلا اذإف نسحأ یه ىتلاب عفدا»
 . ٠ ملعلا عیمسلا وه هنإ - هلوق ىلإ - ميمح

 كيداعأ ضعب نم كتضرتعا ثيح ةئيسلا ( عندا» ىأ : 5

 وأ اقلطم دئا زلا نسحألاب دارملا نأ ىلع « سا یهو اهنم « نسحأ یه ىتلاب »

 درجم نم نسحأ هنإف ءاسأ نم ىلإ ناسحإلاك تانسا نم هي اهعفد نكمي ام نسحأب
 . ربکآ هللا ف اك ۰ فذح اذلو ماع هيلع لضفلاو هرهاظ ىلع نسحأف « وفعلا
 نع ىور اف ؛ نينيعم نيرمأ ةئيسلاو ةنسحلاب دارملا سيل نأ لاعب انركذ امو

 نبا نع ىورامو ۰ تاولصلا مهلع هلآو لوسرلا بح هنأ هنع هللا ىضر ىلع
 يلكلا نعو .« كرشلا ةئيسلاو < هللا الإ هلإال ةنسحلا نأ هنع هللا ىضر سابع -

 . قيرطب روك ذم اهلكف : كلذ لاثمأو شحفلاو ما كاحضلا نعو ءاهبلإ ناتوعدلا
 . ضراعتلا رهاظ مفدني هبو « نييعتلا ال ليثمتلا

 كلإسلا ىلع ًامدقم نوكي فيك ةساردلاب لوغشملا معلا بلاط نإ : لاقي الا -
 هلغاشم عم بلاطلا نإف « مالكلا ةقيقح كردي مل لئاسلا نإ : لوقن انأل ؟ غ. رافلا

 عفتني مل نإو عرشلا ماكحأ غيلبت ىلع ردقي هنأل « قلم ةاجنل ايس نوكي ةيسردلا
 . قلعت ىأ هل سیلو « طقف هسفن ىجني امنإف هتغارف .عم كلاسلا امأو ؛ هسفنب وه

 لضفأ سانلا نم ريثك ةاجن هب طوني یذلا نأ ررقملا نمو « هناحبس هللا قلخ رئاسب
 نو ی ولا

 ريسلاو ءاقبلاو ءانفلا ةبترم یط دعب ماعلا ىلإ عجرأ ىذلا كلاسلا | معن

 ءالعلاب قحلمو « ةوبلا ةَريَس نم ظح هلو < قلحا ةوعدب رمأو « هللابو هللا نع

 كلذ و . مهماقمو ةعيرشلا ءالع ةلزنم لثم ًاماقمو "ةلزنم هل نأ كش الف ۰ ةاعدلا

 ١ : ج یابرلا مامالا بتاکم ر . مظعلا لضفلا وذ هللاو « ءاشي نم هيتري هللا لضف

 . ( رسترما ةعوبطم ۲۱ ص 48 بوتکم ةيناثلا ةصحلا



۱۳ 

 ۰ ني ريخ اذلو « كادع نم غلبآ « ةوادع هنيبو كنيب یذلا » : هلوقو

 ای هللا لوسرل انیبم اودع ناك برح نب نایفس یآ ىف تلزن : لیق ةيآلاو

 ۱ . ایفاصم ایلو  ةئسلا لهأ دنع - راصف

 ةفيرشلا ةلصحللاو .ةلعفلا هذه ینویو قلي ام ىأ « اهقلي امو» : لاعت هلوقو

 ربصلا .ةعيبظ مهف نيذلا ىأ «اورعص نيذلا:الإ» نسح یه یتلاب عفدلا ىه ىتلا

 سفنلا لاک و ريحا لاصخ نم مظع بيصنوذ « مظع ظحوذ » 00 مهنأشو

 ۱ . (فذحو ةدايزب حد )

ذاعتسالاب:ةسوسولا عفدو هيف ةدهاحاو قالخألا ملعت <
 سدق انخيش: لاق ::ة

«:قالخالا ملغت والا : لئاسم ةللث اهعومجم ىف :٠ هرس
 

 . ةدهاجملا ةرورض ةيناثلاو
اهلجأل قاشلا لمحتو اهف

 
 ريغ اهنوک و نيلماكل .ةسوسولا ضورع ناكمإ ةثلاثلاو «

 ات ىلإ أجتلا نا ةرضم

 ال یعادلل ئغيني ال هنأ, ىلإ ةراشإ «هللاب دعتساف » :یلاعت هلوق ىف :حورلا ىف
 تفلتخاو .: ماكحألا ىف ىلرعلا نیا ىضاقلا لاقو . لجو زع هللا نع ةلضفلا و مرکلا نم
 نإ : لوقن: نأ ةبآلا ف ىورام : ليق : لوألا « لاوقآ ةئالث ىلع اهب -ارملا ام
 نأ ىور كلذكو « ىل هللا رفغي ًاقداص تنك ناو كل هللا رفغي ًابذاك .تنك
 ىو «. ةحفاصملا : ىناثلا ..هننم لان لجرل هلاق هنع هللا یضر قیدصلا ركب ابأ

 ..« دنلاب ذخألا:ةبحلا.مامت نم .» رئال .ى.اضيأو « لغلا بهذي اوحفاصت » رثألا
 . یبتنا - لمتحم لکلاو. . هيقل اذإ همالس هنع عطقب ال « مالسلا : ثلاثلا

 نکن نهقلخ.ىذلا هللا اودعتلاو رمقل الو سيشلا اودجست ال »
 .«نودیعت:های]

 هب .هصیضخت نم. دب الف -ةذابلا.بتارم یصفأ.دوجنلا:ناف :-حوزلا ىف لاق
 بكاؤوكلاو رفقلاو سمشلل :نودجسي اًوناك:.اسان:نإ .::نزاحلنا قو .ها-لجوزع. `



۱۳۰ 

 هذط دوجسلا نع اوف رو ات و نوعز و

 . ها اهلك ءايشألا هذه قلخ ىذلا هلل دوجسلاب اورمأو « طئاسولا

 . ناتلئس ةبالا قو

 : اقسف وأ ارفک هنوک ىف لیصفتلاو « اقلطم ىلاعت هللا ريغل دوجسلا ةمرح ۱
 دوجسلا ةمرح ديفي همومعو هقالطاب وهو «ىلاعت هللا ريغل دوجسلا ةمرح : لوالا
 هذهف اذه لعو . مظعتلاو ةيحتلا ضحم وأ دبعتلا ةينب ناك ءاوس « ًاقلطم هللا ريغل

 يدع E سومساو

 مالسلا هيلع مدال ةكئالملا دوج نم عقو اك « مالسلا املع بوقعيو فسوي

 دوجسلا ةمرح ىلع ةمألا تعمجأ كلذلو . هل مالسلا هيلع فسوي ةريشع دوحو
 دیس وأ « دبعتلا ةنيب ناك ول هلعاف ريفكت ىلع ارعحأ اذكو « ًاقلطم ىلاعت هللا ريغل

 نف « اوفلتخا مث . ديعتلا ةين نم نكي مل ناو ًادبعت هدوبح رافكلا ةداع ترج ال
 ؟قساف مأرفاك هلعاف له رافكلل ًادوجسم وه سيلو ةيحتلا ضحم ىلاعت هللا ريغل دبح

 .رفاك ال قساف هنأ ىلع روهمجلاو « اضيأ هريفكت ىلإ ىناولحلا ةم ألا سمش بهذف

 هلوق تحت « ةيحتلا ةد كح ىف ةيضرلا ةلاقملا » انتلاسر ى هيف مالكلا انعبشأو
 ليصفتلا مار نف « مدال اودمسا ةكئالملل انلق ذإو » : ىلاعتو هناحبس

 . اهيلإ عجريلف

 عضوم ىف فالتخالا : ةيناثلا : ةيآلا هذه ىف دوجسلا عضوم ىف فالتخالا "

 ةبآ هذهو : ماكحألا ىف ىلرعلا نب , ركب وبأ ىضاقلا لاق . انهه ةيتوالتلا ةدجسلا

 متک نإ» هعضوم : كلام لاقف « هعضوم ی فلتخا نكلو فالخ الپ درع

 مهو» هعضوم : یعفاشلاو بهو نبا لاقو . رمألاب لصتم هنأل « نودبعت هابأ

 دوعسم نباو ىلع ناك دقو . لاثتمالاو ةرابعلا ةياغو مالکلا مامت هنأل «نومأس ال

 هنع هللا ىضر سابع نبا ناک و « نودبعت هاي نك نإ » : یلاعت هلوق دنع نادجسب

 ىوري كلذكو . اینم ةرخآلاب اودعسا : رمع نبا لاقو . « نومأسي الو :هلوق دنع دجسي



8 ۱۳۹ ۱ . 1 

 ىجحيو « حلاص یو < ىعخنلا مهاربإو « ىملسلا نمرلا دبع ىبأو «قورسم نع

 هللا دبع نب ركب و ةداتق ناك و . نيريس ناو « نسحلاو « ةحلطو « باثو نبا

 . ها - بيرق رمألاو « نومأسيال» : هلوق دنع نودجسي

 : ماكحألا ىف صاصجلا لاق امك < ةيفنحلا انتمث أ بهذم وه اذهو : تلق

 ال فلسلا نأ یرخآ ةهج نمو « مالکلا مات هنأل « نيتبآلا رحآ دنع املأ ىلوألا

 اه رخآب اهلعف زاوج ىلع عيمجلا قافتال ىلوأ اینم رخآلاب هلعف ناك اوفلتخا

 . . ها  اهلوأب هلعف زاوج ىف مهفالتخاو

 هنإ متتش ام اولمعا - هلوق ىلإ  انيلع نوفخي ال انتايآ ىف نودحلي نیذلا نإ»

 «ريصب نولمعت اب

 . هعضاوم ريغ ىلع مالکلا عضو داحلإلا : هنع هللا یضر سابع نبا لاق

 :هيلع هللا ةجر ريرج نبا لاقو . (ريثك نبا ر دانعلاو رفکلا وه : هريغو ةداتق لاقو

 : مهضعب لاقف «عضولا اذه ىف داحلإلا ىنعم نم هب دارلا ىف لیواتلا لهأ فلتخا

 نع كلذ جرخأ مث « هب ءازبتسا ريفصلاو طغللاب نكرقلا نيكرشملا ةضراعم هب ديرأ

 نع يور اک « هللا تايآ ىف مهبذك نع ربخلا هب ديرأ : مهضعب لاقو . دهاجم

 ىور «هللا باتك ىناعم مهليدبت نع ردللا هب ديرأ :نورخآ لاقو . ىدسلاو ةداتق

 . یاعلا تابيرق لاوقألا هذه لک و . هنع هللا یضر سابع نبا نع كلذ

 نوكي دقو « لیلا وه داحلإلاو دحللا نأ كلذو : هماكحأو داحلإلا رسفت

 «"ةیدصتو ءاکم ءا زپنسالاب نوکیو ؛ اب بیذکتلاب اع لرو قا تایآ نع الیم

 لرآ لوق الو « انامل ًريغتو اه فيرست نوكيو « ًادانعو امل ةقرافم نوكيو

 معاك هللا تايآ ىف ودبل مهن أب مهنع ريا معي نأو « هانلق امم كلذ ىف ةحصلاب

 ةقدانزلا كلذكو : جان باح ىف فسوي وبأ الاقو . ىلاعتو كرابت انبر كلذ

 . مالسإلا نورهظي ناك دقو نودحلي نيذلا



۱۳۷ 

 نولاع مهم نحن : هركذ ىلاعت لوقي «انیلع نوفخيال» : ىلاعت هلوقو

 لج هللا نم ديدهت كلذو . انيلع اودرو اذإ داصرلاب ممل نحو « انيلع نوفخ ال
 انباذسع ملأ نم نوقلپ اذ ام ائيلع مهددرو دنع نوملعيس : هلوقب مهل هئانث

 / . ( اصخلم ريرج نار

 . مهءاج ال ركذلاب اورفك نذلا نإ » :كلذ دعب ىلاعت هلوق نإ : فاشكلا ق

 . « انتايآ ىف نودحلی نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق نم لدب ةيالا « زي زع باتكل هنإو

 هسنکل « فوذح وأ وه روك ذم نأ مالكلا حيرصب ضرعتي لو : رحبلا ىف لاق '

 ىلغ هب موکحا وه هنم لدبلا ىلع هب موكحملا نإف « كلذ ىلإ راشأ هنأ ىعدي دق

 مهءاج امل ركذلاب اورفک نيذلا نإ انتایآ ف نودحلي نذلا نإ : ريدقتلا نوكيف «لدبلا

 ىلع مهلمحي ام هنأ ىلع هيبنتلا لادبإلا اذه هدئاف : فشكلا قو . انيلع نوفخم ال

 دیهمتلاو - هلوق ىلإ هوجو نم ریذحتلا دادم] هیفو . رفکلا درج الإ داحلإلا

 ۰ (حور) هيف دحلملا ةبغم ءوس ىلع لادلا باتكلا لاك نع ثيدحل

 « لابوو تسو « لالضو رفك هيناعم عيمجم داحلإلا نأ ىن صن ةيآلاو

 . ةيرفكلا تالكلاو ةلطابلا دئاقعلا ىف لوأتملا نأ :ةنسلألا:ىلع ىرج دق هنأ ريغ

ضعب اهلحتنا قح ةملك دنهو « رفکی ال
نم مهسفنأل ةياقو اهولعجو نيدحلملا 

 ريفكت 

ت ثيح انرصع ىف یربکلا ةماطلا تماق دقو « نيملسملا
 ريثك :نآرقل ریسفل یدص

ح نم هل رهظ ام الإ نآرقلا نم فرعی ال نم
 ۱ ؛ راتخشا روثأملا نع ًاضرعم ةفللا ثی

ءالظلا ةليللا ىف ءاوشعلا طبخ نوطبخي اولعجف
 تداق ام ىلإ نآرقلا رهاوظ نولویو «

لطابلا مهتاليوأت دروأ ابرو «هماوهأ هلإ
 آلا روهج ةقلف .« ةكلهم دراوم ىف ة

 . ةنسلاو باتكلا صوصنو
: 

نخیش ةلضعملا هذه فشکل بصتناف
یریمشکلا رونآ دمحم هاشلا ةمالعلا ا

 ۱ ؛ 

 ۰ ؟نيدلا تایرورض نم يش ىف نیلوأتلاو نیدحللا رافک » هاعم افنصم هيف فنصف

تم لكل ةيلك ةطباض تلعجول ةملكلا هذه نإ : هیف ام لصاحو
 غسي م لوأ



۱۳/۸ 

 مهلك مهنإف ؛ اضيأ مانصألا ةدبع نيكرشملا لب ىراصنلاو دوپیلا نم دحأ ريفكت

 نارسقلا ىف ىلاعتو هناحبس اهاكح اک ةلطابلا تاليوأتلا عاونأب كرشلا ىف نولوأتي
 رم يبنلا نع ثيدحلا يفو . « یفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام » :اولاق ثيح

 . ۰ كل وه اكيرشالإ كل كيرش ال» :مهلوقب نوبلي اوناك مهجح يف نيكرشملا نأ
 نكي م ام ليوأتلاب دارلا لب ؛ رفکتلا نم لوأتملا دقني ال ليوأتلا قلطم نأ ملعف
 ثيدحلاو نآرقلا نم ؛یشب ىنعم تبث اذإف « ةرورضو اعطق نيدلا ىف تبث ال افلام
 هسزح زيوه اف ینعلا كلذ ريغ ىلإ هلوؤي دحأ ءاج مث ةيعرشلا ةرورضلاو ةيعطقلاب
 . لووی نأ باذعلا نم

 ىلإ مانکلا كلذ لوآ نمف ةرورضلاو ةيعطقلاب ینعلا تبثي مل اذإ ! معن |
 اهحرشو ةيفسنلا دئاقعلا ىنف ؛ًارفك ال "ةعدب كلذ ناك ةمألا روهمح هيلع ام فالخ
 ام اهرهاوظ ىلع لمحت "ةنسلاو باتکلا نم صوصنلاو : هصن ام ینازاتفتل
 وحنو ةيمسطاو ةهشاب اه رهاوظب رعشت ىلا تايآلا ىف اك «یعطق لیلد اهنع فرصي مل

 ليم ىأ داحلإ ةدحاللا مهو لطابلا لهأ اهيعدي ناعم ىنإ امنع لودعلاو . كلذ
 لع اهف لع ىنلل ًابيذكت هنوكل « رفكب قاصتلاو لاصتاو « مالسإلا نع لودعو

 ىلع ةفورصم صوصنلا نم نيققحلا ضعب هيلإ بهذ ام امأو . ةرورضلاب هب هئيجم
 هلولسلا بابرأ ىلع فشكنت قئاقد ىلإ ةيفخ تاراشإ امف كلذ عمو اهرهاوظ

 . نافرعلا ضحمو ناعیالا لاک نم وهف ةدارملا رهاوظلا نيبو اهنيب قيبطتلا نكمي
 باتکلا نم ةيعطقلا صوصنلا ابلع تلد ىتلا ماكحألا ركني نأب صوصنلا درو
 هيلع هلوسرو ىلاعت هلل اعرص ًابیذکت هنوكل « رفك الثم داسجألا رشحك ةنسلاو
 . یهتنا - رفک انزلاب اهنع هللا ىضر ةشئاع فذق نف « مالسلا

 ءاج ام ليطعت نمضتي لطابلا ليوأتلاو : قلا نبا ظفاحل ليلعلا ءافش ىو

 قيقحتو قلا لاطبإ نمضتف ۰ ىنعملا كلذ دارأ هنأ مكتملا ىلع بذكلاو ی ۱

 مع الب هيلع لوقلا عم زاغلإلاو سیبلتلا نم هب قيليال ام ىلإ ملكتملا ةبسنو ؛ لطابلا



۱۳۹ 

 ءالوأ هرکذ یذلا ىنعملل ظفللا ةيحالص نيبي نأ هيلع لوأتملاف « ىنعملا اذه دارأ هنأ
 لمتحي ايف هلمعتسا اذإ ىتح « عضاوملا رثكأ ىف ىنعملا كلذ يف هل ملكتملا لاعتساو
 ضراعلا نع لاس “اللد مقي نأ هیلعو ؛ هيف هلامتسا هنم دهع ام ىلع لمح هرغ

 ناك الاو « هتراعتساو هزاجم ىلإ هتقیقحو هرهاظ نع ظفللا فرصی بجولا ىلع
 . ٩۰( - ص نيدحلملا رافک ار ها - لبقب الف هنم یوعد درج كلذ

 مهلیوأت نكي مل نولوأتم.مهنأ ردق ول مث : ةيميتلا نبا ظفاحلا یواتف فو

 مهنإف جراونا امآ « مهلبوأت نم هجوآ ةوكزلا یعنامو جراوحللا لیوأت لب اغئاس
 اوعنام امأو « هب لمعلا زوجي ال ةنسلا نم هفلاخ ام نأو نآرقلا ع ابتا اوعدا

 « ةقدص مهلاومأ نم ذخ » : هیبنل لاق هللا نإ : اولاق مهنأ اورکذ دقف ةاكرلا

 امنوعفدی اونوسکی ملف 6 هرغل اهعفدن نأ انیلع سيلف < طقف هیبنل باطخ اذهو

 .( ۷۷ 7 ۲ ةيميت نبا ىواتف نم نب دحلل رافك] ر هل اهنوجرخي الو ركب ىنأل

 ةوكزلا ىعنام لاتق ىلع مهدعب ةمئآلاو ةباحصلا قفتا دقو : كلذ لبق هيفو

 ةبش مه نکي مل ءالؤهو 2 ناضمر رهشل نوموصيو سما نولصي اوناک نإو

 نم نيدحلملا رافكإ ر ىهتنا  اهعنم ىلع نولتاقي مهو نيدترم اوناك اذهلف « ةغئاس

 . ( 588 : ۲ ةيميت نا ىواتف

 تاليوأتلا هذه ةماع نأ ىلع هيبنتلا انهه دصقلا امنإو : داترملا ةيغب ب لاقو

 رفكي دق لب «هيف وأ هريظن ىف أطحللا يف عمي دقف هلوأتي ىذلا ناو « « اهنالطبب لوبقم

 ۰.( 1۹ - ص رافكإلا ر هلوأتي نم

 : ۳ - ص ر قحلا راشيإ ىف ريزولا مهار نب دمحم ققحا لاثقو

 ف عقو ام وهو « نينمؤملا نيب ىداعتلا بجوب ال فالتحالا ريسي نأ ىناثلا 2

 .ىهتنا - امف فلاخ نم ريفكت ىلع ليلدلا لد ىلا ندلا نم ةيعطقلا تامولعملا ريغ

 اوبعلتو - لاق نأ ىلإ - ةدحاللاو ةقدانزلا رفك لثم : ( 45ه - ص )و لاقو

 یش ىلع لدی مل ىتلا .نطاربلاب اعيمج اهليوأت ىف لجوزع هللا باتک تايآ . عيمجي
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 مهغلبم غلب نم كلذكو «ةراشإ حلاصلا فلسلا رصع ىف امل الو ةرامإ الو ةلالد اهنم

 نع اهفلخ ةمألا اهتلقن ىتلا ةيرورضلا مولعلا درلو ةعيرشلا راثآ ةيفعت ىف مهريغ نم
 . ) ۱۳ - ص ندحللا رافک ! ر ها - اهفلس

 ىذلا عدتبملاب دارلاو : ریونتلا حرش ىف جاحلا ريمأ نا ققحا لاقو

 : هلوقب اقباس هيلإ راشآ اك «ةبلقلا لهأ نم بنذلاب هنع ربعي دقو «هتعدبب رفکی مل

 " مالسالا (۱) تایرورض نم وه ام ىلع قفاولا وه ةلبقلا لهأ رینکت نعىهنللو
 رفکلا تابجوم نم “ىش هنم ردصي نأ ريغ نم « داسجألا رشحو ملاعلا ثودحک

 نآرقلاب هكسمتذإ : هلوقب ایضام فنصلا راشآ اذه لو - هلوق ىلإ  ًاعطق

 نم مالسالا تایرورض ىف فلاخلا ربفکت ىف فالخ ال ذإ « لقعلا وأ ثيدحلا وأ

 بظاولا ةلبقلا لهأ نم ناك ناو تايئزجلاب معلا ینو داسجألا رشحو ملاعلا ثودح

 نوکی نأ ىغبني رفکلا تابجوم نم شب سبلتلا انکو « تاعاطلا ىلع رمعلا لوط
 طئارش لصف يآ مهنع هانمدق:امل ةيباطعلنا ريفكت یغبنی ذئنيحو « فالح الب ًارفاک

 الإ همومع ىلع سيل بنذب ةلبقلا لهأ ريفكت مدع نأ اذه نم رهظ دقو . ىوارلا
 یکبسلا هيلإ راشأ اك « هب رفكملا ج رخيف رفكب سيل ام ىلع بنذلا لمي نأ
 . ( ۲۷۰ - ص ىلإ ۲۹۸ ) دصاقملا حرش يف هلثمو . ( ۱۲ - ص رافک | ر ىبتنا

 نيد نم هنوك ملع ام -بتکلا ىف رہتشا ام ىلع - تايرورضلاب دارلاو (ار
 ةوبنلاو ةينادحاولاك ةماعلا هتملعو ضافتساو هنع رئاوت نأب « ةرورضلاب مع دمحم
 یتح هملع ضيفتسي نأ هب ةماعلا ملعب دارلاو . هدعب اهعاطقناو ءايبنألا متاخم اهمتخ
 عفرب مل ناو هملعي مهنم الك نأ ال « مهنم فاوك هملعو ماوعلا ةرئاد ىلإ لصو

 نيدلا ملعت ىف مهتيغر مدعب مهم فاوك هلهج ناف ؛ هقيفوت مرحو اسأر نبدلا ملعتل
 رونألا انخيشل ندحللا رافكإ قاذك . یرورض وهف منم فاوك هملعز

 ۱ . ( فلؤم ) هرس سدق
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 .هفارتعا عم "ناك نإو : رفاكلا ماسقأ نایب ف اضيأ دصاقملا حرش و

 مماب صحخ قافتالاب رفک یه دئاقع نطبي مالسإلا رئاعش هراهظإو اا ینا ةوبنب ۱

 هومي قیدن زلا ناف : دصاقلا حرش ىف ام لقن دعب راتحلا در ی. لاق . .قیدن زلا
 ىنعم اذهو « ةحيحصلا ةروصلا ىف اهجرخيو «٠ ةدسافلا هتديقع ج وريو « هرفكب ٠

 لالضإلاب اورعم هنوكو لالضلا ىلإ یوعدلا هراهظإ فاني الف . رفکلا ناطب]

 . ( ۲۹۲ : ۳ یاش)

 تعا : لاق هنج لا ىضر رمع نبا نع : ۱۰۸ : sS فو
 نیذکلا ىف كاذو الأ «خسم ةمالا هذه ىف نوكيس » :: لوقي ام هللا لوسر

 لاعلا زنك بختنم قو < حيحص هدنس : صئاصفنا يف لاق . « ةيقيدنزلاو ردقلاب

 . ( 4 - ص نيدحلملا رافكإ ) اهرسفي ام ًاعوفرم ( 6۰ : ٩ ر دنسملا شماه ىلع

 , 2ةببش الو : هصن ام ةيزبزعلا.ىواتفلا ىلإ ًاوزعم نيدحلملا رنک | ىف رکذو
 « ريسفتلاو « .اناقعلاو مالكلا بتك ىف هب ربتعلا ىعرشلا هموهفم ناعإلا نأ

 ج رخیل «كلذ هنأش نم امع ةرورض هب هئيجم لع اف اع ىلا قيدصت وه : تیدحل-او

 . قیدصتلا كلذ هنأش نم اع ناميإلا مدع رفکلاو . تاناويحلاو « نونجاو یصلا

 ام هنیعب وهو « ةرورض هب هئيجم ملع ايف افي یبلا قیدصت مدع وه رفکلا موهفف
 مدع ! معن . با ی ی ایا نعاس

 «لهمبا رفک لوألا . ةعبرأ ماسقآ اضيأ رفکلل لصحیف ۰ ؛ عيرأ بتارم هل قیدصتلا

 هنوکب (لطابلا معز يف ىأ) معلا عم هبهنیجع ايف ايرص قالَ یلا بيذكت وهو

 رفك : ىناثلاو . هبارضأو لهج بأ رفك اذهو « هاوعد ىف ابذاك مالسلا هيلع

 لهأ رفك .وهو « هاوعد ىف ًاقداص ةءنوكب معلا عم هبیذکت وهو « دانغلاو دوحجلا

 :هلوقو « مهءانبأ نوفرعي اك" ةئوق رعي تاتكلا مهانينآ نيذلا » :ىلاعت هلوقل باتكلا

 . ليي اذه نم ضيلبإ رفكو .  اولعو الظ مهسفنأ امتقتساو اني اودحجو ۱

 دعب < لیلا رک عبارلاو . نيققانملا رثكأل ناك ام « كلا رنک : تلاثاو
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 رو حلاصلا ةاعارمو ةيقتلا ىلع وأ « هلمحم ريغ ىلع یبلا مالک لمي نأ

 ريغوأ ةلماش تناك ءاوس ناعالا ىنعم صاوخ نم ةلبقلا ىلإ هجوتلا ناك الو . كلذ

 لتق نع تیبن » : ثيدحلا ق درو امك < ةلبقلا لهأب نامبإلا نع اوربع ةلماش
 نوقدصملا: مه ةلبقلا لهأ نأ ىلع نآرقلا صن نأ عم «ندمؤملا دارااو «نيلصملا

 ۲ و و

 ىواتف ) . لمأتيلف « هللا دنع رعلا هنم هلهأ جارخإو مارحلا نیا او ةي
 ۰. رافک 1 ( ٤٤ ٩٩ ۶۲ :۱ یزب زع

 : ةيسرافلاب ةيزيزعلا یواتفلا ىف اضيأو

 یضفم هک هکیکرو هیهاو تاهجوت فیرش ثیدح یعم رد ديز : لاوس
 ! دنیامرف نایب دیآ ی مزال هانکور .ىهقف لئاسم بجوع هجره <« دنک یم دوشیم راكنإ فرطب

 لمح لوأ نرق فالخرب رکا ( هتشون باب نيرد قينأ قیقح دعب ) :باوج
 "ینعی - تسا هیعطق 'هلدأ تلاخ رکا «دومن دياب هظحالم*وآ تعدبرد سب دنکیم
 هنظ "هلدا ثلاخ رکو « درش دياب رفاک اروا - یعطق عاجاو هرتا وتم صوصن
 رفكلا نود ديمهف ناوت هارک- ينرع عاجا و هروهشم رابخا دننام -تس نيقيلا ةبيرق
 تس نالهاج ليبق زا تاهجوت نيا "هدننک عارتخا هك تس نآ رهاظ دراد قلعت رفاو ملعب بتارم نیا زع نوجو-. تسنادتةلياب -ةمخار یتمأآ فالتخا بابزا اليو
 زاب نیزا رکنم ینو فورعم رمآرد ديدشتو رجزو مهج قاقحتسا موزلب اروا
 نخ و دنرادن .( ۱ ) تبحواب هک درک دياب دیک ات سانلا ماوعربو « تشاد دياب“
 یار الب هنأ هنع لاعت هّلا یضر باطلا نی رم نع یوزام هدیوپ : تلق (۱ )
 نأ مهرمأو ةرصبلا ل هب ثعب و .دیدش ابرض هیرض تابباشتلا یف ضوخم غيبص
 اوقرفتف ندمؤملا ريمأ ةمزع :اولاق الإ اسلجم ىأيال برجألا ريعبلاك هب ناكف «هوسلاجمال
 ی رع نذأف ۽ یش هفت, قد ناکام .یقیام قاب فلحو بات,يتح .« هج

 ینتعفت « ال : لاقف « كتقو اذه : هل ليقف ی جراوخلا تجرح الف . هتسلاجم ۱



۱:۳ 

 . (۱۲۵- ص ندحللازافک | زا» ۱ ج ۱4۰ ص یزیزع یواتف ما (۱ردنوشناروا

 لا (لهأ عامجإ ةيتآلا لوصفلا يف ات انإ : !:ندعللا انک و ةلاسر

 همهف اکو هيلع 15 رتاوت ام ةروص نع اهجارخإو تایرو رضاا لیوأت نأ ىلع دقعلاو

 اق مث . لوقنملا نم هيلع ديزم الام هيف عمجو . رفك هنإ رتاوتلا لهأ هيلع ىرجو

 ةمادق نب ندلا قفول « ليوأتلا مذ » ةلاسر ياذک . ىسهتنا  حلاصلا دبعلا ةظعوم

 . ( فلؤوم) ( ه - صر ىمسدقملا

 :ىه اك ةرابعلا هذه ةمجرتو 48

 ةيهاو ةكيكر تابیجوت فیرشلا ثيدحلا ینعم نایب ىف دیز رک ذی : لاوس .
 ءوضب همزلي یذسلا مثإلا اونيبيلف . یوبنلا ثيدحلا راكنإ ىلإ یضفت ىح
 ۱ ۱ . ةيهقفلا لئاسملا

 ( ىولهدلا زيزعلا دبع هاش ) لوقي بابلا اذه ىف قينأ قيةحت دعبو : باوج

 نرقلا همهف ام فالخ ىلع ثيدحلا موهفم (ديز ر لمح ناو :هنع ىلاعت هللا همحر "
 ىنعم ثيدحلا نم دارأ نإف « هتعدب ىف رظنيلف « عدتبم وهف ( ةباحضلا ) لوألا

 ناو « رفاك وهف ىعطقلا عاجإلاو ة رتاوتلا صوصنلا ينعي ةيعطقلا ةلدألا فلاح
 وهف يفرعلا عاجإلاو ةروهشملا رابخألا لثم نعقيلا ىلإ ةبيرقلا ةينظلا ةلدألا فلام ناك

 زايتمالا نكمي الو .« ةمحر ىتمأ فالتخا  ليبق نم وهف الو «رفكلا نود لاض
 ابا نم تاببجوتلا هذه حرت نأ رهاظلاف « 'ريزغ طب الإ بتارمل هله نی
 « راثلا هقاقحتسا نع فيوختلاب عينشلا لمعلا اذه نع لهاجلا اذه ىلثم عنميلف

 سانلا ةماع دك ویو « ركنملا نع ىبللاو فورعملاب رمألا ىف هيلع ديدشتلاو هرجزو
 ةيزيزعلا ىواتفلا يف اذك . همالك اوعمسي ال نأو هعم ةسلاجملاو ةبحصلا كرتب

 ۱ . ( ۱۲۵ - ص ندحللا رافكإ ر 145 ص ۱ ج
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 | ىلع كاردتسا وهف ( صوصنلا هيلع ام فالح ىلع ىأ ر ليوأتلا امأو : هرخآ ىف

 . زاب رثك اھا ل لوألا هققح ام قيقحتلا امنإو ىحطس هنأو « عراشلا_قيقحت

 ولورفاک وهف هتاياغو هيذابمو١ عرشلا ىف عراشلا نم قاق اب ملعأ هنأ معز نف

 هيلع عطاق ليلد مضي. ملام رتاوتلا لیوأتف - ىلاعت هللاب ذايعلاو  هبذك هلابب رطخي مل

 ىلإ هب ريفكتلا ىف 0 داقتعالا اذهو « 00 حالصاو عراشلل ليهجت .

 ۱ ۱ - رفک هفنب وهو «رخآ طسو

 م ورا یا ءانبآ نسم هب ات ال ماقما اذه ىف مالكلا انبنطأ امنإو

 ريغ نم « مهئاوهأ هيلإ تداق ام ىلإ و اوءاش افیک هليوأتو .نآرقلا ف فيرحتلا

 ىف مهو . اضيأ ةرئاوتما صوصتلا لب « حلاصلا فلسلاو ةمألاروهمج فالخم ةالابم

 ا ؛ رفکیال ةلبقلا :لهأ نم لوألا نإ : ءاهقفلا ظافلأب نوسرتي كلذ

 . مهمارم طحو مهمالك ىنعم انفلسأ ايف

 داساالا رخ یی اما ام لمحل" لطابلا ليوأتلاو داحلإلا مكح

 هللا لو هاشلا نب زب زعلا دبع هاشلا انخئاشم خيش نيثدحملا ماتخ هرک ذ ام لطابلا ليوأتلاو

 ام وه داحالاب نآرقلا يف هنع ربعلا لطابلا لیوأتلا نأ نم : هرس سدق یولمدلا -

 صوصتلا فلاخ ام : لوألا « نانسق وهو . ةمألا هيلع امو صوصتلا "فلاح

 صوصنلا فلاخ ام : ىناثلاو . بير الب رفك وهف یعطقلا عاحإلا وأ ةزئاوتملا ةيعطقلا

 "یوس امو . رفكلا نود قسفو لالض وهف ىرعلا عاجإلا وأ نيقيلاب ةبيرقلا ةينظلا
 ءاهقفلا هتلوادت یتج غئاس ليوأت وهف كلذ نم ائيش فلاخمال ىذلا ليوأتلا نم كلذ

 نكيلف لذه هو هتجر یا فالتخا » لیبق نم وهو < ةمالا هاملع نم نويلوصألاو

 .لیقو لاق ريغ نم حلاصلا فلسلا هيلع ام رايتخاو لي وألا بتارم زن قرذح ىلع ءرما

 وذو ةرفقموذل كبر نإ « كلبق نم لسرلا لبق دقام الإ كل لاقيام »
 « ملأ باقع

 بيذكنلا نم كل لاقي ام » : ةيآلا ىف لاق هنأ ةدانق نع متاح ۳: چرا
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 ىذأ ىلع اورص اکو « تبذك اوبنک امكف ؛ ؛ كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ
 . ( حور ) ؛ كل كموق ىذأ ىلع ربصاف مهموق

 : فيعضلا دبعلا لاق ؛ ةمهلا ىرقيو نزحلا ففخي ءانرقلا لاح ةظحالم

 مومحلا نم هئارظنو هئانرق ىلع ىرجام ةظحالم مغلاو مهلا نوت ا

 ءارظنلا لاح ةظحالم نأ هيف اضيأو . سفنلا نيكست ىف رثوم 'غلبأ هنأو « مومغلاو

 نأ رمال ىغبني هنأ هيف اضيلو . بعاتلا لمحتو ةقاشلا لامعألا ىلع .ةمهلا ىرقي
 « امت هنم ىندأ وه نم ىلإ اينالا قو « ةبتر نم ىلعأ وه نم ىلإ نيدلا ىف رظب
 :٠ + . كلذ لاثمأو

 ۱ « يلرعو مج هاآ تلصق الزل اولا يمجعأ ان رق ةالعجرأو

 هظفل ىف هماكحإو « هتغالبو هتحاصفو نآرقلا ىلاعت رکذ ال : ريثك نا لاق |

 دانعرفک همب مه رفک نأ ىلع هبن « نوکرشلا هب نی مل اذه عمو ٠ هانعمو

 اونک ام مهدلع هأرقف نيمجعألا ضعب ىلع هانلزنولو» : لجوزع لاق اک « تنعتو

 . تنعتلا هجو ىلع اولاقل مجعلا ةغلب هلك نآرقلا لزنأ ول كلذكو . « نينمؤم هب

 . ةغلب الصفم لزنأ اله :ولاقل ىأ « ىلرعو ىمجعأ 1 هناي تلصف الول » : دانعلاو ش

 مالك لزني فيك ىأ ؟ ىبرعو ىمجعأ أ : اولاقف كلذ اوركنألو « برملا

 هللا ىضر سابع نبا نع ىنعملا اذه ىور اذکه ؟ همهفيال فرع بطاخم ىلع ىمجعأ ۱

 . مهريغو « یدسلاو ؛ ربج نب دیعسو « ةمركعو « دهاحمو « هنع ىلاعت

 ۹ رتو ىبجعأأ هتايآ تلصف الول » : : مهخوقب دارملا : لنز

 لوق اذم ؟ یرسلسب اهضعبو ىمجعألاب اسهضعب لزنآ لسه ىأ

 ) نجر يا : هلوق ف ماهفتسا الب كلذك اهؤرقي ناكو « ىرصبلا نا

 ۱ یہا - غلآ دانعلاو تنعتلا ىف وهو + ریجن نب ديعس نع ةياور وهو

 ا یفاقلا لاق : هللا همحر ةفينح ينأ دنع ةيسرافلاب ةءارقلا ةلئسم
 ىف ةفينح ىبأ لوق لظبي اذه. : انئاملع لاق : با كلل ولاا

1 
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 ىلاعت هللا نأل « راج ةيسرافلاب هيف ةيبرعلا ةغللا لادبإب نآرقلا ةحرت نإو : هلوق

 قيرط هيلإ ةيمجعلل نوكي نأ ىفن ءاذك « اولاقل ًايمجتعأ انآرق هانلعجولو » :لاق «
 فالحللا لئاسم ىف هانيب دقو « ةب لزني مل هنأ ربحأف ؟ هنع هللا ىهنام ىلإ فرصي فيكف

 ب)علا ةغلب نوكي امنإ زاجعالاو نايبتلا نأ انحضوأو ٠ ال اذه ريغ ىلإ يلق ولف
 مالا ىلع كلانه .رظنيف « ًازاجعإ ىضتقا الو « انايبالو ان آرق ناك . '

 ىلع لدت ةيآلا : نآرقلا ماكحأ ىن هللا همر صاصجلا ركب وبأ مامإلا لاقو
 ناك امنإ هنأو « ايمجعأ انآ رق نوكي ناکف « ايمجعأ ناك ايمجعأ هلعج ول هنأ

 هجري ال مجعلا ةغل ىلإ هلقن نأ ىلع لدي اذهو . برعلا ةغلب هلزنأ هللا نأل ًايبرع

 نی . یهتنا - ًانآرق نوکی نأ نم كلذ

 نما يش ىلع لدتال ةبالا نأ لوبقلاب قیقلنا قحاو : فیعضلا دبعلا لاق

 سيل ةمعنألا نم هريغو هللا همحر ةفينح ىبأ نيب فالتخالا نإف ۰ فالحللا لع

 نأ نيملسملا نم نخأ رکنیال هناف ؛ ةردقلا تحت هنوكو ناكمإلا درج ىف

 ًاايبتو ازجعم یبی كلذ عمو ًايمجعأ نآرقلا لعجي نأ ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هللا .

 صاصلا هتبثأ یذلا ناکمالا درو « هللا همحر یرعلا نبا لاق ام بهذف

 .ىمجعألا نأب لعفلاب رمألا توبث ىلع فوقوم وه لب ؛ بهذملا توبث ىف یکی ال
 هيلع لدت ال ةيآلاو « ماكحألاو ضارغألا ىف ىنرعلا نآرقلا ماقم موقي نآرق اضيأ

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . الصأ . 2

  « ۱«ديعب ناكم نم نوداي كشلوآ

 « ةيئان ةفاسم نم ىداني نمي هل اوعد امب مهعافتناو مهمهف مدع ین مهل ليث

 ىلع مالكلا نأ كاحضلا نعو . هيناعم الو هليصافت مهفی الو توصلا عمسي وهف

 مهئامسأ حبقأب مهاعأ حيبقو مهرفکب نؤداني ةمايقلا موي ملو < .ةقيقحلا

 . ىهتنا - دعب نم
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 3 ناسا دعب نم ءادنلا نأ ىلع ةلالد هيف كاحضلا ريسفت ىلعف : تلق

 . .لعأ ىلاغتو هناحبس هللاو .: ءاظعلاو ءا ربکلا ىغبني الف ۱ اا

 هسم اذإو « هبناجب ىآثو ضرعأ ناسنإلا :ىلع انمعنأ اذإو »
 ۱ 1 ضيرع ءاعد وذف رشلا

 راسل رنک ىأ و ضيرع ءاعد وف د لاتخاو ربكت « هبناجم یان »

 ۱ . عستم ضرع هل ام

 نم نییرض تنمضت دق "تایالا نأ ةلجألا ضعب ركذو : حورلا ىف لاق
 هعزج ةدشو « غمجلا ىلع هصرح ةدش نایب ىف لوألاف «.ناسنالا سنج نايغط
 | ىف هداقتعا هوس" هيف ادم ىل اذه هناحبس هنبر ملظتب ضيرعتلاو « دقفلا ىلع
 | هباجعإ هنع دلوتملا هشيط نایب ىف ىناثلاو اهلك ىواسملا كلتل بلجتسملا داعملا

 | هلغشب همذ كلذ نمض دقو . اهدقف دنع هتناكتساو ةمعنلا دوجو دنع هرابكتساو

 | عفا نألف ىناثلا ىف امأو « رهاظف لوألا يف امأ .نيتلاخلا ىف معنملا نع ةمعنلاب
 e .لغشملا دقفلا ىلع فسأت لب معنملا ىلإ ًاعوجر سيل اهدقف دنع

 یهتنا  لاغشإلا

 حصي فيك هننآ رودصلا ضعب ىف جلتخي نأ یسع ام عفدنا اذهبو : تلق
 بودنم « دومح هنأ عم مذلا دروم ىف ريثكلا رمتسملا یعآ ضیرعلا ءاعدلا دار

 بادآ نم نإ» ًاعوفرم ةناوع واو مكاح لاو ىلاسنلا هاور اک « هب رومأم هيلإ

 / 0 ؟ نيثدحا ةماعو لسمو .ىراخبلا هج رخآ ءاعدلا ۱ا رکتب رمالا و « حالا ءاعدلا

 حایلالاو هلوط و ءاعدلا ضرع ىلإ هجتم ريغ مذلا نأ رکذ ام نبت دق هنأب كلذو
 ثارولا متل" نط ةمعنلاب لاغتشا وهو « مهسفنأ يف مومذملا هأشنم ىلع لب « هيف

 ۱ ع رضتلاف ؛ اهدتف دنع ةناكتسالاو عرضتلاو اهدوجو دنع رطبلاو حرفل

 31 نود ىلاعت هناحبس هللا ىلإ عرضتلا وه < ءاعدلا ىف بولطملا وه حاح لاو



۱:۸ 

 ةلهجلا ةداع وه اك + ءاعدلا دصق ريغ نم مغلاو نزحلا تالکب مكتلاو فهلتلاو

 ۱ . نآرقلا نایب ىف انخيش هراتعا دقو « اذه . نيلفاغلا

 رطبلا وهو نيرمألا عومجم ىلع دراو مذلا نأب لاكشإلا نع :باوجلا نکعو

 هيلع هلوق ىف اک <« اهدتف دنع ع:رضتلاو اهدوجو دنع هبناجم ةئانإلاو

 هلوقو «اهعجاضي مث دبعلا برض هتأرما مكدحأ برضيالو : مالسلاو ةولصلا

 هللاو . هلاثمأو « هنم لستغي مث مئادلا ءاملا ين مكدحأ نلوبیال » : مالسلا هيلع

 ۱ . مع ىلاعتو هناحبس

 نم نيقب تسل « تلصف »  ةروس هدحو ىلاعتو هناحبس هللا نوعب مت دق ۱

 «یروشلا » رو ىلاعت هللا ءاش نإ هولتیو « ءاعبرألا موي ه .١154 هدعقيذ.



 قسع مح ةروس ىمستو ..

 ( الروح نمو ىرقلا مأ رذنتل ابرع انآرق كيلإ انيجوأ كلذكو »

 ارش دالبلا راس « افوح نمو» ةكم ىه « ىرقلا مأ » : ريثك نبا لاق

 :ةريثك ةلدال « دالبلا راس نم فرشأ اال ىرقلا مأ ةكم تيمسو . ًابرغو

 نع هدنسب دمأ مامإلا لاق ام هلدأو كلذ زجوأ نمو « اهعضوم ىل ةروكذم

 مق ۳ ن نأ زلا ءارمحلا نن یدع نا هللا دبع
 فقاو وهو اط هللا لوسر عم هنأ یرهزلا ءارمحلا نب یدع نبا هللا دب

 « ىلإ هللا ضرأ بحأو هللا ضرأ ریلن كنإ'!هللاو» : ةكم قوس ىف ةروزحلاب .
 « ىئاسنلاو «.ىذمرتلا. ةياور اذكه . « تجرح امل كنم تجرخأ نأ الولو

 . ىهتنا - حمص نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو « هب ىرهزلا ثیدج نم هجام ناو

 انيبنو انالومو انديس ةشعب موم ىلع ةلالد هيفف : 42 انيبن ةلعب مومع ٠

 امأو . ةبطاق دالبلا لاو ۰ ةفاك سانلا ىلإ هيلع همالسو هللا تاواص دمحم

 . اهفيرشتلف ”الوأ رکذلاب ةكم صیصخت

 لع هک نر "لع هلم ها یو دالبلا رئاس ىلع ةكم فرش

 . ریثک نبا هرکذ اک « دالبلا رئاس
۱ 

 لا ىلإ مكحف ئیش نم ديف تا مو ٠

یم هلوق یف رکذ اک لوسزلا هيف نكذي مل
 ف مع زانت نإف» : ىلاعت ند

 راهقلا دحاولا هلل وه .لصألا: ف 0 امالعإ « لوسزلاو هللا سرو ش
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 : هل تی نمد « هلوسرو هغلبم نوکل لوسرلا كح ىلإ عجرب امنإو ؛ هدحو

 هسايقب :صوصنملا ىف دهتجلا مكح نأ ىلع هبو : ةيآلا قانيال ةمئألا ديلقت
 ناف » : هناحبس هلوق ىف لخاد وهف هلوسرو هللا كح ىلإ عجرب ناك ۱

 هلوق ىف لخاد لوسرلا مکح نأ اک «لوسراو هللا ىلإ هودرف یش ین متعزات
 هسوسوی ام بهذف . فالح الب (هللا ىلإ همکحف نیش نم هيف متفلتخا امو» : هناحبس

 ةبالل ميتفلاخم نم نيدهتحلا ةمالل نددلقملا ننمّولا ةماع بولق ىن سانلا ضعب
 . هبنتف « ةروكذملا

 هب انیصو امو كيلإ انيحوأ یذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مکل عرش»
 «هيف اوقرضتت الو ندلا اومیقآ نأ یسیعو ىسومو مهار ٠

 لاعت هللا دیحوت وه ىذلا مالسالا ند ىأ « نيدلا اومیقآ » : حورلا ىف لا
 . انمؤم هب دبعلا نوكي ام . رئاسو ءازلبا مويبو هلسرو هبتكب ناميإلاو « هتعاطو

 . هیلع ةبظاوملاو < غیز هيف عقي نأ نم هظفحو هناكرأ ليدعت هتماقإب دارلاو
 ا ین لماش « هيف اوقرفتت الوو : ىلاعت هلوقو ءارمقأ ا ىف باطحلاو

 مدقت اع ةرابع وه ىذلا نيدلل « هنیف» ربمضو . مهلبق مألاو ءايبنأللو « هعابتأو

 نود هنم ضعبب ضعب فاو شنای الو ضعب هب ىنأي نأب لوصألا نم

 فالتخالا نع ىهنلا اذه لمشي الو . هیف اوفلتخت ال یآ لئاقم دارم وهو + نشب

 اك « نويبنلا اهب دحتي ملو  انهه ةدارلا لوصالا نم تسيل اهنإف « عورفلا ىف
 : _ لاق نأ ىلإ « اجابنمو ةعرش نم انلمج لكل » : ىلاعت هلوق كلذب نذوي
 وه ايف اهقافتا دعبي ال ! معن « 0 نايدألا فالتخا ىف كش ال ةلمجلابو
 - لئاذرلا بانتجاو قالخألا مراكم نم

 بهذف : تلق : هنع ۱۳ عورفلا ىف ةمالا فالتخا
 ةمئآلا دیلقت نع نيملسملا ىبنت ةبآلا هذه نأ رهاظلا لهأ ضعب .هتمعز ام
 ءاهقف فالتخاو" ةقباسلا نايدألا فاللتخاو فيك 4 اهمذ مهفالتخاو عورفلا ىف
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 نم هدعی الو ¢ ررض الإ هرکنیال م : "عورفلا ىف مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا

 . ريهظ نم هلام لفغم الإ هنع ىلا قرفتلا

 «بیصن نم ةرخآلا ىف هلامو اهنم هتون ایندلا رح. ديرب ناك نم )

 لعفيال نأ هليبس ام ىلع راجیتسالا نالطب ىلع ةلالدلا هيف : صاصحبا لاق
 ی هل ظح الف اندلا ثرح هاست نم نأب ىلاعت هرابخإل « ةيرقلا هجو و ىلع الإ

 Ee عقی الف « ةبرق نوكي نأ نم كلذ ج رخیف « ةرخالا

(Vo: . 

 نارا .ماكحأ ىف ىنرعلا نبا ىضاقلا هركذ امم جرح كردص ىف نکیالو
 ًادرت أاضوت نم هنإ : هلوق ىف ةفينح ییآ بهذم لطبي اذه نإ : ةيالا هذه تحن
 هيلع ةءفظولا ءوضولا ةضيرف ناف ؛ هيلع ةفظوملا ءوضولا ةضيرف نع هئزجمي هنإ

a٠ « رتآلا ىلع اهدحآ نب  
 - ةيآلا هنه رهاظب هنع هتين ىزجن الو

 : اهدحأ < ی ا تابجاولا نأ ملعت تنأو
 . اهلاثمأو ةوكزلاو ةولصلاك < ةيلصألا تادابعلا یهو « ةدوصنتملا فئاظولا

 یشلاو ؛ ةولصلل ءوضولاك « ةدوصقملا فئاظولل ”ةلآو ًاطرش تعرش ام : ىناثلاو

 ثرح هنوک هجو : ناهجو هل ىناثلا مسقلا اذهف . جحل بوکرلاو « ةعمجلا ىلإ
 لوألا هجولاف ؛ ةدابعلل ةعيرذو هسفن ىف ًاحابم ارمآ هنوک هجو و « ةرخالا

 ‹ ةمالا راس عم قفتم اذه يف هللا همحر ةفينح وبأو « ةبرقلا ةينب الإ لصحال

 نو ةبرقلا ةين نع الخ اذإ ىناثلا هجولا ىلع لمعلا اذه "نأ : ةفينح وبأ لاق ! معن

 تارا ةلآ هنوك نع جرح مل هنكلو ةرعالل اثرحو ةبرق هنوك نع ج رخ

 . یر اك لوقلا اذه ین ىله ةيآلا يف ةلالد الو . ةرخالا
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 « فرقلا ىف ةدولا الإ رجأ نم هيلع مكلئسأ ال : لقد

 : « هيلع مكلثسأ ال لق » حورلا ىف لاق : ةيآلا هذه ريسفت ىف نيلوقلا حيضرت

 صتخيو « ًاعفن ىأ «ًارجأو اهريغو .ةراشبلاو غيلبتلا نم کل اطاعتأ ام ىلع ىأ

 یتبارقل ىأ « یرقلا ف » یاب مكتدوم الإ ىأ « ةدولا الإ » لالاب برعلا ی

 ماللا ىنعمب ىف «ةره يف رانلا تلخد ةأرما نإ» يف اهلثم ةيببسلل ىف « مكنم
 ىنعملاو « ةعامحو ةداتقو دهاجم بهذ ىنعملا اذه ىلإو . ةلعلاو ببسلا براقتل

 لجل یتدوم ی او الف ةمات ةمعنو ةماع ةمحر ىنوكو یقوبنل تح اوفرعت مل.نإ

 بلطأ ال : هلصاحو . اهتیاعرو اهظفحب نونتعت ىلا محرلا ةلصو ةبارقلا قح

 . مکیلع مزال رمآ كلذ و « مکنم یبارقل قوقح ةياعرو قدوم الإ مکنم

 . ءاج لپ « هنع هللا ىضر سابع نبا نع نیحیحصلا ىف اذه وحن یورو
 . شيرقل باطخلا نأ اهرهاظو ۰ ةريثك تاياور ى هنع هللا ىضر هنع كلذ

 . « هحمصو مکاطاو « ديمح نب دبعو « دعس نیو «روصنم نب ديعس هجرخأ ام: اهنم
 هذه يف انیلع" سانلا رثكأ : لاق یمشلا نع لئالدلا ىف یتهیبلاو « هيودرم ناو

 .» هنع هللا يضر بتكف 2 هل أسنل سابع نبا ىلإ انبتكف « مکلتسأ ال لق » ةيآلا

 دقو الإ مموطب نم نطب سيل شيرق ی بسنلا طسو ناك يلي هللا لوسر نإ »

 هيلع يلو ىلع ًارجأ هيلع مکس ال لق : ىلاعت هللا لاقف « هودلو

 هجرجآ ام : اهنمو . « ام ینوظفحتو مکنم یتبارقل ینودوت « ییرقلا ىف ةدولا الإ
 ال هللا لوس رل ناک : لاق هنع یناربطلاو « متاح ىبأ نباو «رذنلا ناو «ريرج نبا
 تب اذإ ' 2 موق ايد : : لاق هوعباتب نآ اوبأو هوبذک الف < :شيرق عيمج نم هبارق

 یظفحب يلوأ برعلا نم ۳ نوکت الو ؛ اب قبارق اوظفحاف ینومباتت نأ
 ۱ ی ۳ راو

 یضتقب رابخألا ف اهنأب لوقلاو < کر ةيكلا نأ زابخألا هذه نم رهاظلاو

 : لیقو ٠ رجألا ممعت نم تعم ام ىلع ءانب لصتم ءانتتسالاو " ةيندم امنوک
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 فاك "ءاعدا رجألا دارفأ نم ةروكلملا ةدولا نوكو « ممعتلا ىلإ ةجاحال

 هيلع هل ةدولا نأ ىلع "ءانب امإ > عطقنم وه : لیقو . ءانثتسالا لاصتال

 اوحدمیل مهل ةمز ال ابنل وأ « كتي هيلإ ةبسنلاب الصأ ارج تسيل مالسلاو ةولصلا
 ةيآلا هذه نيب تافانلا مهوتل عطقأ عاطقنالاو . ماع دئاع اهعفنف محرلا ةلصب

 روهمجلا نع روهشملا روثأللا وه اذه . ًاقلطم رجألا لاؤس ىل « ةنمضتملا تايآلاو

 ۱ ۳ . ةيآلا هله رسفت ىن

 ىب لهأ مكعب الو ًارجأ كنم بلطآ ال : ىنعملا نأ ىلإ ةعاج بهذو

 . بیعش نب ورمتو « یدسلاو « ريبج نا لوق هنإ : رحبلا قو . ىتبارقو

 ' رورعشاو راجلاو « ءابرقألا ىنعمب ؛ىنرقلا»و « ةيزاحلا ةيفرظلل هيلع فدو
 علا اذه ةناکلو . مییف ةنکمتم ینبرقآ ىف ةتبا ةدولا الإ ىأ « لاحلا عضوم ىف

 « متاح ىنأ نباو «رذنلا نا جرخأ + ًاعوفرم كلذ یورو . ىبرقلا ةدوم الا : لقي مل

 : لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نبا قيرط نم هيودرم ناو « ینارطلاو

 كتبارق نم « هللا لوسر اي : اولاق « علئسأ ال لق» ةيآلا هذه تلزن ال و

 ىلع ىلاعت هللا لص « اهدلوو « ةمطافو « ىلع : لاق ؟ مهتدوم تبجو نيذلا

 صنو « فيعض - روثنملا ردلا ف ىطويسلا لاق ام ىلع - ربخلا اذه دنسو .

 حص ول ًاضيأو .« رجح نبال فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف هفعض ىلع
 نبا لقي مل

 ىور هنأ الإ ؛مدقت دقو امه ريغو نيحيحصلا ىف هع ىكح ام هنع هللا ىضر سابع

 . ( ًاصخلم حور ر كلذ ذيؤي ام تيبلا لهأ نم ةعامح نع

 ريفا ىلع ةبالاب لدتساو : الع ىنا نم ىرقلا ىوذ ةدوم بوجو -

 له ةبحم نأ لوبقلاب قيقحلا او « مهتبعو تیبا لهأ ةدوم بوجؤ ىلع ین
 ةلئسم هلهف اذه عمو < یوغالا هنع واخي الو ىتش الإ هدحج ال ام راهطألا تيبلا

 «ىوق .ريغف ةيآلا هذه اهتوبث امأو ؛ ةنسلا صوصنو باتكلا تاراشإب ةتباث اهسأر
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 نإ لمت تو + ههجو یوم ال وهو یناثلا رعت لغ هام نآ تفرع لق دق امل

 لهأ ةبحم بوجو ىنعأ - دوصقلا لصأ فعض مزلتسي ال لالدتسالا اة

 . نب ديز نع یاس و «ىذمرتلاو ٠ سم ج رخآ دقف - مهلع ىلاغت هللا ىضر تيبلا

 جرخأو « یتیب لهأ ىف ىلاعت هللا مكركذأ» : لاق اع هلل لوسر نأ مقرأ 0

 سايع نبا نع بعشلا ي .قهيبلاو مك اجلاو «یناربطلاو « هنسحو یذم را

 مکوذخی امل لاعت هللا .اوبحأ » : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق : لاق هنع هللا یضر

 نبا جارخأو « ی یتیب لهأ اوبحأو « ىلاعت هللا بل ینوبحأو « هتمعن نم هب.

 یذلاو » : ع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ديعس ىنأ نع مک احلاو نابح

 امم كلذ OSS خلا د لزم يا ىلع ار هديب یسفن

 1 فی بلا دبع

 : ليق ام ا اوناك نیک ا

 مزکت نيسع فلأ نع لجألو ادع وهؤ كاوه ىف كلهأ ترأو 7

 نييولعلا ةدوف ؛ دشأ ةدوملا بلط ناك ىوقأ ةبارقلا ةهج تناك الكو
 لوقلا ىلع ىهو . ىفرقلا مومعب لوقلا ىلع نییسابعلا ةبحم نم مزلأ نییمطافلا

 . تارابتعالاو تاهجلا توافت رابتعاب اضيأ توافتت دق صوصخلناب

 دقو . ما 5 قوقحلا ءادأب مايقلاو « مارتحالاو ميظعتلا ةدوملا كلت راثآو

 « كلاسملا كيتاه ین كولسلا ضفرلا نم 0 ىتح كلذب سانلا نم ريثك نوابت
 ش : ی یاهو لی نا

 ضهانلاو اهفیخ نکاسب فتهاو ىم نم بصحلاب فق ًابکار اي

 ضئافلا تارفلا مطتلك اضيف ىم ىلإ جيجحلا ضاف اذإ ارح

 یضفار ىأ نالقلا دهشيلف دمحم لآ بح ًاضفز ناك نإ
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 منع هلل یضر ةباحصلا ىف ةنسلا لهأ رياكأ هدقتعي امع ج ورحنا دعأ ال اذه عمو
 نيهاربلا كلذ ىلع تماقو ع راشلا هبجوأ دقف ءانيبم ىلع اضرف مهح ىرأو « ايد
 . (اصخلم حور ) عطاوسلا

 « نولعفت ام ملعیو تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو »
 نع مجرب نأ : ةبوتلا : حورلا ىف لاق : اهطورشو ةسبوتلا ةقيقح

 هكرت ىلع مزعيو ىضم ام ىلع مدنيو « لاحلا ىف بجاولاب لالخإلاو حيبقلا
 ` كلذوقح هيف دبعل ابنذ ناك نإ نكمأ هجو یاب هنم ىصفتلا :اودازو . لبقتسلا ىف
 ناك نإ هتثرو ىلإ درلابو ًايح ناك نإ هنم لالحتسالا و هليكو ىلإ وأ هيلإ درلاب

 ناف ! ريسكإلا ىأر نمو.رسک الاک وهو «ًنیمآ ناک ول ىضاقلا مث « اؤدجو و ايم . ۱
 : فشکلا ينو . رفغتسيو هل عدیاللو هنع قدصتی كلذ نم يش ىلع ردقي م
 . دعب هب سبلتم وهو هنع عوجرلا حصي ال ذإ عوجرلا ىف لخاد یصفتا
 قّتحتیو « ًاعالقإ عوجرلا نوکیل مزعلاو مدنلا امنإو « عوجرلا اتقیقح نأ رتخاو
 ةلاحلا كلتل مسا اهنأ نم ءایحالا يف ال قفاوم وهو <« هيلإ انمدن ىلا ةبوتلا هنأ
 ۱ ۱ ۱ . ققحتلا طورش يقابلاو + ةقيقحلاب

 ولف ؛ اينيد مزعلاو مدنلا عم عوجرلا ىلع ثعابلا نوکی نأ اضيأ طرتشیو ٠
 راشأو . يش ىف ةبوتلا نم نكي ۸ كلذ مزع وأ ندب فعرف نم رخآ .عنال عجر

 بجاولاب لالخاو « حیبق هنع عوجرلا نأل « عوجرلا نوکب كلذ ىلإ ىرشخزلا
 , هوك هانعم جیا جيق نا ٠ ةعمسو ءاير وأ ءانثلل ًابلط عجر ول ام هنع جرخو
 : . كلذل ًاعوجر نكي مل قبس ال عجر ولف ؛ الجاع مذللو الجآ باقمل ًايضتقم

 :لاقو كيم هللا لوشر جس لخد ايبارعأ نأ هنع.هللا ىضر راج یورو
 هللا رك ىلع هل لاق هتولض نم غرف الف .ربكو «كيلإ بونأو كل رفغتسأ نا. مهلا
 .. ةبوتلا ىلإ جاتحت كتبوتو « نیبانکلا ةبوت رافثتسالاب ناسللا ةعرس نإ : ههجز

 : ىلع + ناعم ةتس ىلع عقي مسا د لاقف ؟ ةبوتلا ام « ندنمؤملا رمأ اي : لاقف ٠
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 .ةباذإو « ملاظملا درو « ةداعإلا ضئارفلا عيبضتلو « ةمادنلا بونذلا؛ن نم“ يضالا

 ةوالح a ةرارم سفنلا ةقاذإو ةيصعلا ىف اهتيبر امك ةعاطلا ىف سفنلا ٠

 ۱ : 3:۳ تا لک نو كيلو يعل

 ؛ اهدارفآ لكأ دارلاف < نومألا هذم عومج ةبوتلا نوکت نأ لمتحي اذهو
 . رهظآ لوالاو « ابنم دحاو لكل مسا هنأ لمتعو

 نع ةبوتلا يف فلتخاو : ضعبلا ىلع رارصالا عم یصاعلا ضعب نع ةبوتلا
 هيلع ىذلاو ؟ ال مآ ةحيعحص یه له ضعبلا ىلع رارصإلا عم ىصاعملا ضعب

 . الع فيرعتلا قدصو : ثيداحألاو تايآلا رهاوظل ٠ ةحيحص اهنإ باعصألا

 حيبقلا نع بات ول : منم مشاه وبأ لاق . ةحيمص ريغ اأ ىلع ةلزتعملا رثكأو
 لب هحبق درج ال هنع بات نأ ول « حئابقلا لك نع بوتی نأ بجو ًاحيبق هنوكل
 ًارمأوأ حبقلا ةدش ثعابلا نوكي نأ زوج هنأب بقعتو . هتبوت حصت مل رخآ ضرغل

 نسحلا لعف ول : لاقي نأب نسحلا لعف ىف اذه ريظن ىرجم اضیاو « رخآ اینید
 لر ر و « نسح لك لعفي نأ ةنيلع بج اسبح هنوکل
 . ثحح هيفو

 ىلع ةيالاب ةلزتعملا لدتساو : لجوزع هللا ىلع ةبوتلل. لوبقلا بوجو مدع

 ناكل « بوجولا: مدع, ىلع اهب هلا له لدتساو ةبوتلا لوبق ىلاعت هيلع بحب هنأ
 ٠ ىت ةلدأ ماقلا اذه يف .عفنالاو . ثحب اضيأ هیفو ۰ بجاولاب حدمت الو حدمتلا

 ۱ ' . لجوزع هيلع ًاقلطم بوجولا

 E ىلاعت هلوق : ؟ طرش ةبوتلا لوبقل له
 اغصلل ابمانتجاو .رئابكلل ةبوتلاك ‹ يش طارتشا ريغ نم « ءاشي نملاهرئابكو

 ا ر اب ا هام نم ی لاو لات هل نم : ينعلا : ىيطلا لاقو
 رئابكلا نع وفعي ىأ :ةلزتعملا لاقو . عفاش ةعافشب وأ هتمحر ضجمب مهتائيس نع
 معأ هيلع تائيشلا نع وفعلاف ؛ رئابكلا تبنتجا ذإ رئاغصلا نعو « اهنع بيت اذإ
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 یاعلی ره « شابکلا تبنتجا اذإ رئاغصلا اهومشل ةبوتلا لوبق نم
 من. تاما نمي لع لل ا نا الإ لا لا ب رهااو

To ۱۳  
 « رصب ربخ هدابعب هنا ءاشي ام

 لاحب ینکو < ةرشأم ةرطب ةدوجولا ةلاحلا ين یفلا ناف : خورلا ف لاق
 . ايندلا ةايحلا ةرهز ىمأ ىلع تاخآ ام فوخأ » : ثيدحلا قو . ةربع نوراق

 « ةيمكلاو ردنقلا ىف زواجتي نأب ء بج ام رثكأ بلط ىغبلا لصأو ۰ « امترثكو .
 نإ ىلاعتو هناحبس هللا نأل « ةدوجوملا لاحم هندیق امنإو . ةيفيكلاو فصولا ف وأ
 ' اك ارکش الإ مهدنع ىقلا ديزي ال ثيحب.ةرطفلا ةمالس مهلك سانلا بهو ءاش

 نوكي كاذ ذإ هنإف ؛ مالسلا هيلع ىدهملا دهع ین اضيأ ايندلا قو « ةئجلا ىف "
 انخيش ,هدافأ اذك . هدهع ىف دحأ ةقدص دحأ لبقي ال هنأ ثيدحلا ين اک ًاماع ىنغلا
 . نآرقلا نایب ي

 ١

 نوكي اك ىنغلا ناب ةبآلا تلكشتساو : ًابلاغ ىغبلا ببس یفلاو طسبلا
 هنأ هللا راج باجأو . ةيطرشلا رهظَي الف « نوكي دق رقفلا كلذكف ىغبلا بیس
 رهاظ ببس امهالكو « بلغأو رثكأ طسبلا عمو لقأ رقفلا عم ىغبلا نأ ةهشال
 رمالا بلقني ىح يا ا با مع ول « هنع ماجحإلاو ىغبلا ىلع مادقإلل

 رقفلا نم لك ىلع بترتی ناك نإ ىغبلا نإ :هلصاحو . ىهتنا -نآلا هيلع ام سكع ىل
 : ليق ام معنلو .رقفلا كلذك الو < بلغأو رثكأ ىنغلا ىلع هبترت نكلو ىنغلاو

 نايغطو لام نطوانکاسو و نابت اعيضر

 دارأف « ةيرثكألا ىلإ رظن ىغبلا ىلإ ببستلا ف طسبلا ركذ صیصختف
 نم ردصي دق ناك ناو رمتسي هيلع وه ام ىلع ماعلا ماظن نأ - ملعأ ىلاعت هللاو -
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 رخالا عفدي ام اهدحأ ين نکل « كلذك ريقفلا نمو ىغب نايحألا ضعب ىف یغل
 مهلك مهلع طسب ولو « ًامزال كالهلاو فعضلا ناكل مهلك مهرقفأ ول امأ
 رثكأ رقفلاب ماعلا ماظن نأل « هردق رداقي الام ىغبلا نم ناكل ةيعبط ةجاحلا نآ
 ىغبلا هعم روصتيال ىلكلا رقفلا نإ مث . فوشكم رسهاظ رمأ اذهو « یغلاب هنم
 لع المتشم نيرمألا عمج یذبلا وهف .لجوزع هللا ةنس هيلع ىذلا امأو . مانلا ىغبلا نف ىلكلا ىنغلا امأو ؛ هملظيل هربغ دنع هتجاح دجلال هنألو « ماعلا فعضلا

 ٠ ىوعدي هنم رثکآ ءاينغألا نم ريقفلل فوخو ملظلا نع هعزب ءارقفلا نم ىغلل فوخ ۱
 ع كاذ وأ اذه نم ىغب قفتي دق مث « ىغبلا نع هعز و هاغتبم زوفيل ء نواعتلا لإ
 هركذ . هيف فلكت ال نسح باوج اذه .: لاقو . فشكلا بحاص هررق اذك
 7 . افلکت هيف نإ : لاق نم لوق ىلع هحجرو حورلا ف

 لتبأ نم ىلع ىنخمال : رصعلا ةثداح, ىف ةديفم شاعملا ماظن ىف ةمهم ةدئاف
 نم الإ مهرفاكو مهملسم ةبطاق هللا دابع نأ هتابكن دكنأ“ نم نامزلا اذه ثداوحم
 : شاعملا ماظن ىلإ مهراكفأو مهراظنأ مويلا اوفرص دق - مهام ليلقو هللا هامح
 نوملعی مهئالقع یر «مهتم روح شاملا ليح تداعو مهمه رک أ ایندلا تداعف
 لوحلا وه مهدنع لقاعلا لب « نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايح ا نم ًارهاظ
 ' هيف فاخي الو « تراد نأ اهفلخ روديو تلوحت فيك اينذلا ليصحتل لوحتي
 ٠إ ىهتملا هيلإو « ىكتشملا هللا للف . هبحو هسنج مالم الو هبر ماقم

 معلا داشرإ نع.اوض رعأ ال اضيأ تايداصتقالاو شاعملا ماظن ىف مهنا مث
 ‹ ىوهلا ىلإ ىدملا نع اوفرص ريثملا باتكلا هب لزت ةبسانم ةحيح# لوصأو ريبخلا
 هلوصأ مظنتو شاعلا دعاوق ديهمت يف نوطبخي مهارت « ىدرلاو لالضلا هيت يف اوعقوف
 دقعو لسو رزش ىف راصعأ ذنم مهف « امهدلا ةليللا ىف ءاوشعلا طبخ هعورفو

 - مهئالقع هب تيضرو مهئامز هنسحتساو  مهراكفأ هيلإ تدأ ام رخآو . لحو
 بساکمو < اهلصاحمو ضرألا تالغو « لاومألا ف نيعمجأ سانلا تاواسم وه
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 للاب الإ ةوق الو لوح الو « ةيكارتشإلا » ب هنومسی « اهبصانمو لاجرلا

 هذه كتدشرأ اك « دانعلاو ىغبلا ردب داسفلا نيع ىرت اک وهو . مظعلا ىلا

 یضتقی ملاعلا ماظن نأ اهلصاح نإف « ضرألا ىن اوغبل قزرلا هللا طسب ولو » ةيآلا
 كلذك ةكلهم رقفلا ىف مهتاواسم نأ اکف « ًاردقو ًاطسبو :ىنغو ًارقف سانلا توافت

 نيح دعب هأبن نملعيلو . ةدسفم ةيأ ةدسفم ىنغلا ىف مهتاواسم !

  00عامجإلاو ةيناملاب الإ < مقتسي ال ماعلا هذه ىف ةايحلا ماظن نأل كلذو «
 مهلوق ىف ءاكحلا تقدص دقو «ضعب ىلإ مهضعب راقتفاب الإ لصح ال كلذو :

 سانلا تروصت اذإف ؛ راقتفالا ةقالعب الإ روصتي ال قيقحلا عامجالاو بيكرتلا نإ

 فب لإ وو نکا از یغلا ىف ءاوس مهلك ٠ نفر «:كلسللاو نیا معو

 هلا حلصي ال نم مهنف « ةفلتخم مهتلبج ىف سانلا عئابط نإف ؛ داعملاو شاعملا ماظن

 ةيآلا ةغاخ ف هلوقب راشأ هلو « رقفلا الإ هل حلصي ال نم مهنمو ‹ ىغلا الإ :

 ٠ مهحالص هيف امم را ام قزرلا نم مهقزري نكلو ىأ ؛ ربصب ريبخ هدابعب هنإ

 ىف ءاج اک « رقفلا قحتسي نم رقفيو ىغلا قحتسي نم يغيف ؛ كلذب ملعآ وهو
 ا ىغلا الإ هحلصي ال نم ىدابع نم نإ » ىورملا ةا.

 هياع تدسفال | هتينغأ ولو رقفلا الإ هحلصی ال نم یدابع نم ناو « ةتئيد هيلع

 ريثك نا ر « هنيد ( .

 ماعلا ةعيبطو ةيناسنإلا ةلبجلل عداصم ىنغلا وأ رقفلا ف سانلا تاواسم زيوجتف

 راجي الا باب دس هبو فیکو «داسفلاو ةنتفلاو خرلاو جرماب الإ أي الف « یناسنالا
 دحأ ىلإ دجأ رقتفی مل اذإ هنإف ؛ ءارشلاو عيبلا باوبأ رک او لب « راجیتسالاو

 معیو « عزاتلاو محازتلا عقيف . هيف بغرب نمل هدنع ام عبب ملو هرجؤي مو همدخ مل
 ةيفاعلاو نمألا هلبقتسم ىن لصحم نلو نامزلا راغ ىف لصحم ملو . لاتقلاو لادجلا
 « موقألا ليبسلا نم مهل كلس ام ءافتقاو « ا ىلا نئس عابتاب الإ ملاعلل

 . ميقتسملا طارصلاو « ملسلا مهفلا هللا لأسنو
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 « ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك ابف ةبيصم نم مكباصأ امو )

 ةبيصم ىأ « مكباصأ ام » : بونذلا نم اهلك ايندلا ف ضارمألاو تافآلا

 :خئاشلا فرشأ لاقو . حور ر تابكتلا رئاسو ضرلاك ايندلا بئاصم نم تناك

 : تلق . بونذلا نم نوكت ام: رثكأ اضيأ اهنإف « اضيأ ةيئطابلا تافآلا مغي هنإ

 ةئيسلا ةئيسلا ءازج نم نأ مهضعب نع ىاشلا ءادألا یئ میقلا نبا هاور ام هدیویو

 ۱ . اهدعب ةنسحلا ةنسحلا ءازج نمو « اهدعب

 « الجاع ةبيصع الع بقاعي الف بونذلا نم ىأ « ريثك نع وفعيو و

 نأ ىموم ی نع یذمرلا ىور . رابخألا هل دهشت ىذلا وهو « الجآو : ليق

 مو « بنذب الإ اهنود وأ اهقوف امم ةبكن ًادبع بيصي الو : لاق یز هللا لوسر
 03 ۰ ۰ و7

 هم

 جرخأو .ةيآلا « ةبيصم نم کباصأ ام : أرقو . رثكأ هنع لجوزع هللا وفعي

 لاق « ةبالا مكياصأ امو و ةيآلا هله تلزن امل : لاق نسحلا نع ةعاجو رذنملا 7

 جالتخا الو « دوع شدخ نم ام ! هديب ىسفن ىذلاو » : مالسلاو ةواصلا هيلع

نذب الإ مدق ةرشعالو ¢ رجف ةبكن الو « قرع
 .«رثكأ لجوزع هللا وفعي امو ؛ ب

 ءايبنألا نم هل بنذ ال نم لئست الف « بونذلا باعصأب ةصوصخم ةيآلا

 « مهريغو نيملسملا نم بونذلا باحصاب ةصوصخم ةبآلاو : نناجلاو لافطألاو

 دشأ » ثيدسحلا ىف بئاصم مهبيصت مالسلا مهلع ءايبنألاك هل بنذ ال نم ناف

 کوا ٠ مهتاجرد عفرل كلذ نوکیو « لثمألاف لثمألا :مث « ءايبنألا ءالب سانا

 هنأل باطحلا يف نيلخاد ريغ : ليقف نيناجملاو لافطألا امأو . انيلع تيفخ ىرخأ -

 ميييصي اف ؛ بونذلا باعصأب صيصختلا مهجرخأ مهلوخد ضرفبو «'نيفاكملل

 هيوبأ ةجردو هتجرد عفر لفطلا بئاصم يف : ليقو . ةيفخ كك وهف بئاصملا نم

 ۱ < عا ربصلا,نسح هيلع قفشی نم وإ
 نوکت دق بئاصلا نإ مث :بونذلا نع ارفكم ىأ ءازج نوكي دق بناصملا

 كلذ ىلع لدیو « ةمايقلا موي هيلع بقاعي ال ثيحب هيلع ءازجو بنذلا ىلع ةبوقع
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 : لاق ههجو هللا مرک ىلع نع ةعامجو ئذمرثلا مكحلاو هدنسم ق دم هاور ام
 امو ؟ اإ هللا لوسر اهب انثدح ىلاعت هللا باتک ىف ةيآ لضفاب مكربخأ الأ
 « لعاب كل اهرسفأسو « رثك نع وفعيو مكيديأ تبسك ابف ةبيصم نم مباصأ
 مركأ هللاو . مكيديأ تبسك اف ايندلا ىف ءالب وأ ةبوقعوأ ضرم نم كباصأ ام

 هناحبس هللاف ايندلا ىف هنع ىلاعت هللا افع امو . « ةردخالا ىف ةبوقعلا كيلع یی نأ نم .

 تسيلو فيلكتلا راد ايندلا نأ كابلق ىف جلتخم الو . هوفع دعب دومی نأ نم مركأ |
 صاخشألا ضعبل ابیف عقيو فيلكتلا راد ایندلا نوكت نأ دعبي ال هنإف « ءازجلا راد

 , ( راصتخاب حور ) هل ًارفكم ىأ هبنذب هل ءازج نوكي ام

 قو : ةبوت نودب رفغت ال رئابكلا نأ مهمز ىف هلرتعلا ىلع در هيف
 ىف ةليح جسیورت منكم الو ةيردقلا اهدنع سلبت هذه نإ : فاصتنالا
 نأ مهدنع لاو « وفعلا يف ضيعبتلا تبثآ دق هناف ۰ اهصن یضتقم نع اهفرص

 . «ضعبتتال مهدنع یهو اضيأ اهضیعبت مزلی هناف «.ةبوتلاب ًاديقم انهه وفعلا نوکی
 .٠ (حورر لارتعالا سأر وهو مشاهلا أ نع مامالا لقن انك

 ربص نمو - هلوق ىلإ - شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجی نذلاو »
 ۱ رومالا مزع نمل كلذ نإ رفغو

 ء اهضربو ىلاعت هللا اهحي اونمآ نيذلا ةلضاف تافص ىلع ةيالا تلمتشا

 . ًاماكحأ تمظتناف

 الو رئابكلا بانتجا : لوألا : بجاو شحاوفلاو رئابكلا نع بانتجالا

 لك وأ ءدحلا بجوي ام وأ «ديعولا هيلع بتر ام مثإلا رئابكو .اهنم شحاوفلا ميس
 شحف ام شحاوفلاو . فارعألا ةروس يف هقيقحت رم دقو «هنع ىلاعت هللا ىهلام
 ءايحلا| كرتو « رارصالاو راهجلا 4 نمضت اماوأ : ( حور ر اهم هحبق مظعو

 . ىلج حضاو ةملسمو ملسم لک ىلع بانتجالا اذه بوجوو . تالابلا مدعو
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 . نآرقلا نم عضوُم ريغ
 اذه و . ةولصلا ةماقإو « ععلتو ددر رغ نم مهبر رمأل ةباجتسالا : ثلاثلا : ۱

 زا رز شیما تاهم ف مهب ايف ةروشملا : عبارلا

 « مهيب ءارالا ىف ةعجارمو یروش وذ ىأ « مهيب ىروش مهرمأو » : ىلاعت لاق

 عضوم ةلالج ىلع لدي : صاصجلا لاق . یرشبلاک ردصم ىروشلا نأ ىلع ءاقب

 اهب نورومأم انأ ىلع لدیو  ةولصلا ةماقإو ناميإلا عم اهل هركذل ةروشلا

 . ( نآرقلا ماكحأ ر

 هركذ انك « ناشلا ىنعمم رمألا ظفل هيلإ ريشي ال رومألا تاهم انديق امنإو
 ةماعو برشلاو لكألاك تایهلا ريغ يف ةبحتسم ةروشملا نكت ملف ؛ حورلا ىف

 هيف درو اهف ىروشلا ناف نييعتلاب صن هيف درب مل امب هانديق امنإو . رومألا فاسفس
 مح نع لودعلا ملسلاب قيلي فيكو « اهل ىنعم ال ام نييعتلاب عراشلا نم صنلا
 ام انلق ام ديؤيو . رببلنا ميكحلا وه هناحبس هللاو ؟ لاجرلا ءارآ ىلإ ىلاعت هللا

 رمآلا « هللا لوسر اي : تلق » : لاق ههجو هللا مرک ىلع نع بيطتللا هجرخأ

 دباعلا هل اوعمجأ : لاق ؟ ىش هيف كنم عمسي مل نآرق هيف لزني مل كدعب انب لزني

 نوكي نأ ىغببيو . « دحاو ىأرب هوضقتالو « ىروش تیب هولعجاو یتمآ نم
 ةر ره ىبأ نع اضيأ بيطعللا جرخآ دقف « ًادباع نوكي نأ ىغبني اك القاع راشتسلا
 .« اومدنتف هوصعت الو « اودشرت لقاعلا ودشرتسا » ًاعوفرم هنع ىلاعت هللا ىضر
 نييعتك « هيف نييعت الام ةصوصنملا ماكحألا ن هم نأل نيعتلاب صنلا انركذ امنإو

 شل ف قيس نو اسارت قاف .نإو جحلا ناف « جحلا ىف قيرطلاو ةنسلا

 لح ال هنإف ةتقؤملا سمحللا ةولصلا فالخم « ةروشملا هيف تزاجف « قيرطلاو تقولل
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 ؟ال مأ سمدللا ضئارفلا ىلصب هنأ ىف رواش الف « هيف ةروشملل

 ىف « ضرألا حالص بابسأ ةلمج نم انرکذ یذلا هجولا ىلع ىروشلاو
 ىروش مكرمأو 4 مکء ای مئاينغأو 3 مكرايخ مكءارمأ ناك اذإد ثيدحلا

 « مكرارش ۳ ناك اذلو . اهنطب نم مکلریخ ضرألا رهظف < منيب

 . « اهرهظ نم مكلريخ ضرألا نطبف « « مكئاسن ىلإ مكرمأو « مكءالخب مكءاينغأو

 . اهحالصإ نمرثكأ ايندلاو نيدلل اهداسفإ ناك هجولا اذه ىلع نكت مل اذإو

 . حورلا ىف اذك

 هيف نأب لوقلا ىلع اسال رواشتلل حدم ةيآلا قو : كلذ لبق هيفو

 هنع هللا ىضر رمع نبا نع ناميإلا بعش ىف یتهیبلا جرخأ دقو . ردصملاب رابخالا

 جرخأو . « رومألا دشرأل ىده ىضقو هيف رواشف ًارمأ دارأ نمد مع ىنلا نع

 موق زواشت امو : لاق نسحلا نع رذنملا ناو بدألا ىف ىراخبلاو ديمح نب دبع

 تناك دقو . ٩ مهيب ىروش مهرمأو : ىلت مث « مهرمأ دشرأو اوده الإ طق

 ةباخحصلا نيب اذكو « بورحلا حلاصمب قلعتي ايف هباحصأو لِ یبلا نيب یروشلا

 لهأ لاتقك ماكحألا ىف مهنيب تناکو « مالسلاو ةولصلا هيلع هدعب مهنع هلا ىضر

 ماكحألاب دارلاو . كلذ ريغو « رمحللا دح ددعو « دا ثارمو « ةدرلا

 ۱ ۰ (حیر» یهتنا - یعرش صن هيف نكي مل ام

 جملا هود و لب يا نياق نت سماحنا

 . قافنإلا درجمب حدم الو

 * « ةرواشلا ركذب ( ةولصلا ةماقإ ىنعي هنبرق نع هلصف لعلو : ةدئاف

 , اهعوقول : : ليقو « اهراآ نم اناک ةولصلا ماقلو لاعت هلل ةباجتسالا نأل

 ذا نيذلاو ۳ : ىلاعت لاق « ۳ یغب نمم ,ês راصتتالا : سداسلا
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 رغ نم مهيلع ىغب نم هانعم : صاصجلا لاق . « نورصتی مه ىغبلا مهباصأ

 وفعلا ىلإ هباتک نم عضاوم ىف هللا انبدن دق : ركب وبأ لاق . میلع اودتعي نأ
 لاعت هلوقو « ىوقتلل برقأ اوفعت نأو » : ىلاعت ىلوق هنف « سانلا لبق انقوقح نع
 اوحفصيلو اوفعيلو » : هلوقو « هل ةرافك وهف هب قدصت نف» : صاصقلا نأش ىف

 . ةخوسنم ريغ ةتباث ىآلا هذه ماكجأو . « مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ

 ىغبلا مهباصأ اذإ نيذلا» : هلوقو : ماقتنالاو وفعلا نيب ماكحألا ليصفت
 ىرت الأ « لضفأ عضوا اذه ین راصتنالا نأ ىلع هرهاظ .لدي « نورصتني مه
 مهار هركذ ام ىلع لومموهو ؟ ةولصلا ةماقإو هلل ةباجتسالا رك ذ ىلإ هنرق هنأ

 . مهيلع قاسفلا ىرتجيف مهسفنأ اولذي نأ نينمؤملل نوهركي اوناك مهنأ ىعخنلا
 ناك اذإ وفعلاب هيف رومألا عضوملاو « كلذ ىلع رصأو ىغبو ىدعت نميف اذهف

 كئلوأف هملظ دعب رصتنا نلو» : ةيآلا هذه بيقع لاق دقو « ًاعلقم ًامدان ىناجلا
 :هلوقب هبقع دقو « هب رمألا ال راصتنالا ةحابإ كلذ ىضتقمو « ليبس نم میلع ام

 ريغ نع نارفغلا ىلع. لومحم وهف « رومألا مزع نإ كلذ نإ رفغو ربص نلو»
 ةيآلا ةلالدب هنم راضتنالا لضفألاف ملظلاو یفبلا ىلع رصملا امأف « رصملا

 ۱ ۱ . ( ۱ ر اهلبق یلا
 قازرلا ذبع انريخأ : لاق نسحلا انثدح : لاق دمحم نب هللا دبع انثدحو

 « ليبس نم مهماع ام كئلوأف هملظ دعب رصتنا نملو » : ىلاعت هلوق ةداتق نع رمع نع

 نأ كل لی م لجر كملظ ول امأف ؛ صاصقلا نم سانلا نيب نوكي ايف » : لاق

 < ًاقلطم ال هلعف هل لحي اع زوجي امنإ راصتنالا نإ : هلصاح : تلق . ىهتنا « هملظت
 لثمو « ارش ىلع ههاركإ هل زوجي ال رمحللا برش ىلع دحأ ههركأ ولف
 ۱ . هلاثمأو ان زلا كلذ

 اذإ » ظفلب راصتنالا رکذ ثيح هديؤي ةيالا مظن رهاظو : تلق )١(

 . فلوم « نورفغي مهاوبضغ ام اذإ » ظفلب نارفغلارکذو « ىغبلا مهباصأ
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 ةوق مهف ی « نورصتني مه یغبلا مهباصآ اذإ نيذلاو » : ريثك نا لاقو

 نوردقي لب « نيلذألا الو نيزجاعلاب اوسيل « مهلع ىدتعاو مهملظ نم راصتنالا
 لاق امك « اوفع اوردق اذإ اذه عم اوناک نو « مهیلع ىغب نمم ماقتنالا ىلع
 افع اکو « مكل هللا رفغي مویلا مکیلع بيرثت ال » : هتوخال مالسلا هيلع فسوي
 معنتلا لبج نم اولزنو ةيبيدحلا ماع هودصق نیذلا نينالا رفنلا نع رم هللا لوسر
 هيلع هوفع كلذكو « ماقتنالا ىلع هتردق عم مهلع نم مهلع ردق الف
 هفيس طرتخا نبح هب كتفلا دارأ ىذلا ثراحلا نب ثروغ نع .مالسلاو ةولصلا

 « مالسلا هيلع هر ىذلا مصعألا نب ديبل نع اإ افع كلذكو « مان وهو .
 ثيداحألاو . ربیخ موي عارذلا تم ىتلا ةيدوهلا ةأرملا نع ياب دوفع كلذكو
 . ( راصتخاب رثک نبا ) رثک اذه يف راثآلاو

 نم نومقتني ىأ «نورصتني مه ىغبلا مهباصأ اذإ نيذلاو » : حورلا ىف لاقو
 ءاصخألا مهنأ صاصتخالا ىنعمو « نودتعي الو مه هللا هلعج ام ىلع مییلع ىغب
 صقانتي نورفغي الو نورصتني مهنأ دار الو « زواجتیو ودعب مهريغو راصتنالاب
 بضخلا لوغی ال نارفغلاب ءاصخألا مهنأپ هناحبس مهفصو هنأكف ؛ قباسلا وه
 اوناک نإ مه زوج ام ىلع راصتنالاب ءاصخالا مهنأو « مه ریغ لوغی انك مهمالحأ
 نوصوصخم « نسحأو نسح نيب نیتلامبا ف نودومحم مهف « مهريخك نودتعي الو
 . (نآرقلا نایب ىف انخيش هراتخایذلا وه اذهو : تلق ر سانلا نيب نم كاذب

 مصاخلا نم راصتنالاو « هبرعشم ةرفغملا ظفلو دومحم همرجب فورتعم ا زجاعلا نع وفعلاف دوم هيف وهو لحم ىف نيفصولا نم الك .نإ : دحاو ريغ لاقو
 . (حور) ( هبرعشي اضیآ ىغبلا ظفلو : تلق ) هبرعشم راصتنالا ظفلو دومحم
 ىطرقلا هراتخا كلذكو « نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا ركب وبأ یضاتلا هراتخاو
 . ۳۹ : ١5 هريسفت يف
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 » ريدق ملع هنإ - هلوق ىلإ - ضرألاو تاومسلا كلم هلل»

 | در عفو لب لاو لاق ام ت + ا : ىثنآلاب اهريكبت ةأرملا نع نم
 نل و لاق ىلاعت هليا نأل كلذو ۰ ركذلا لبق ىثنألاب اهركبت ةأرملا نمي نم
 . ( یطرق» ركذلا لبق ینالاب أديف « روکذلا ءاشي نل بهو ان ءاشي

 مع نإو ًاصوصخ ءاينألا ىف تلزن ةبآلا هذه نأ شاقنلا کح : ةلئسم
 مهاربإلا بهوو < ركذ نهعم سيل ثانإلا نو بهو . اهمكح
 لعجو « ثانإلاو روكذلا قاححإو ليعامسإل بهوو < ىنأ مهعم سيل روکذلا

 و و قاس ينام جا تزف. یوم ین ل

 قلخي هتوق ديدشو هللا ةردق مومع نایب  ىلرعلا نبا لاق اک س هيف : ةلئسم. _

 نعال ىئيش نم ًائيش قاخي هتکح غلابو هفطل مظعبو « یئیش ريغ نم ءادتبا قلحلا
 « ضرألا نم مدآ قلخف ؛ تافآلا نع مالس تاجاحلا نع سودق هنإف ؛. ةجاح
 لما نع انئاك ىطولا ىلع ًابنرم امهنيب نم ةأشنلا قلخو « مدآ نم ءاوح قلخو
 . عضولاب نينجلا ىف ًادوجوم

 وه ام نایب انهه دوصقملا نكلو ؟ ىثنخ نوکی ابر دولولا نأ هيف : ةلثسم
 ىنحللا دوجو راكنإ ىلع لدي ام ةي الا ين سيلف ؛ ردانلا نع تكسو ةماعلا ةداعلا

 ىلإ وأ رکذلا ىلإ عجیب ی ی
 هللا یضر سابع نا نع حلاص , ىنأ نع یلکلا نع نویضرتلا یور انك ىثنالا

 :لاق ؟ ثروي نبأ نم ركذو لبق هل دولوم نع لئس هنأ 2 ىنلا نع هنع ىلاعت

 ىثنأف لبقلا نم ناكنإف ؛ لوبلا جرخي هبوضع ىأ نم یرب ىعي « لوبي ثيح نم
 هوحنو « ىلع نع ةيفنحلا نب دمحم ىور اذكو . ركذف لجرك رک ذلا نم ناك ناو
 هاکحو < دمو فسوي وبأو ةفينحوبأو بيسملا نا لاق هبو « سابع نبا نع

 « تک الاب مكحي : فسوی ی ی یعفاشلا نع ینزلا

 یار طرت هی رب هرکنأو
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 . الوسر لسرب وأ باجح ءارو نم وأ ایحو الإ هللا هملکی نأ رشبل ناك امو »

 «میکح يلع هنإ ءاشي ام هنذإب ىحويف

 فَي اديبن ةوبن ىلع مهسئاسوو رافكلا تاهبش نم ناك : ىحولا ماسقأ نايب

 جیرج نا نع ىور اک ؟ هلوسر كنإ لوقيف ةفاشلاب انملكتيال مل هناحبس هللا نأ
 وأ ةكئالملا انيلع لزنأ ال ول انءاقل نوجريال نذلا لاقو » : ىلاعت هلوق ريسفت يف

 دقل » :هلوقب ةيالا كلت ىف لطابلا مهحارتقا نع بيجأ دقو . « انبر یر

 ةساح عیطتستال هراونآ عوطسو هنأش ولعل نأ ةي الا هذه ف هنع بیجأو « اوريكتسا

 7 ةساح یوقت !معن « ثالذک هعم ملکتیو انايع هارب نأ ملاعلا اذه ىف یناسنالا رصبلا

 نکعالف ملاعلا اذه ىف امأو ؛ ًانایع ىلاعتو هناحبس هللا یرب كانهو ةنجلا ىف رصبلا

 . هجوأ ةثالث دحأب الا ًامالک ىلاعتو هناحبس هللا نم لتي نأ رشبلل '

 .دهاجم هلاق ءًاماهلإ نوكيف هبلق .ىف ثفني نأب « ایحو هللا هملكي نأ » : اهدحأ

 یعی « باجح ءارو نم وأد : یاللاو . ةظقي هنم عقو امو «مانلا ىف ناك ام لمتشیو

 . مالسلا هيلع یسول عقو انك « .ملکتلا ىري الو باجحلا ءارو.نم ًامالك عمسي

 . ءايبنألا ىحو ةماع وه اك < « لیربج هلاسرإك « الوسر لس ري نأ » : : ثلاثلاو

 مالكو رشبل نكميال ماعلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر نإ : هنم لصحتف

 .. ةي الاف ةروكذملا هجوأ ةئالث دحأبالإ ملاعلا اذه ين نكميال رشبلا ٠ عم هناحبس هللا

 ٠ ٠ سرجلا ةلسلس لشم ىنيتأي انايحأ » : ىراخبلا حيحص ثيدح ىف ام هضراعيالو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « باجحلا ءارو نم مالكلا مسق نم هنإف

 « مقتسم طارص ىلإ ىدهتل كنإو - هلوق ىلإ اذرمأ نم احور كليلإ انيح وأ كلذكو »

 یعم : ةعاج لاق : اودلو ذنم حالصلاو ناميإلا ىلع مهنوكو ءايبنألا ةمصع

 اذه ليصافت :ليقو « ىبعالا هركذ « هلاعمو ناعإلا عئارش ةي الا هذه ين ناميإلا

 نأ ةبطاق ةمألا هيلع ام ىقانيآل هنأ ملعف . ( یطرق ر ىريشقلا هرکذ « عرشلا
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 نسحو حالصلاو ناميإلا ىلع مهترطف ءدب نم ىلاعت هللا مهقلخم مالسلا مهلع ءايننألا

 . ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع دهشي « دحللا ىلإ دهلا نم لامعألاو قالخألا

 نم ةوبنلا لبق نوموصعم مهنإ باوصلاو : هريسفت ىف ىبطرقلا مامإلا لاق
 راث الاو رابخألا تدضاعت دقو ۰ كلذ نم ىش ىف ككشتلاو هتافصو هللاب لهجلا

 ناعالاو ديحوتلا ىلع مهتأشنو ۰ اودلو ذنم ةصيقنلا هذه نع مههزنتب ءايبنألا نع
 كنم مهربس علاط نمو . ةداعلا فاطلأ تاحفنو فراعلا راونأ قارشإ ىلع لإ

 ناملسو ىيحيو ىسيعو ىسوم لاح نم فرع انك « كلذ ققح مهثعبم ىلإ مهابص
 شورا لاق هو ما یاد : ىلاعت هللا .لاق . مالسلا مهلع مهرغو

 .ثالث وأ ننس نبا ناک : رمعم لاق هابص لاح ىف هللا.باتكب ملعلا ییحم ىطعأ

 تال نا وهو سيخ یی قدص : « هللا نم ةملكب اقدصم » : هلوق ىف ليقو

 : هلوقب هايإ ابتدالو دنع همأل ىسيع مالك ىلع ىلاعت هللا صن دقو . نينس

 هذه ىف همالك ىلع صنو . .ىسيع ىدانملا نإ : لاق نم لوق ىلع « ىنزحنال »

 نايلس.اهانمهفق » : لاسقو . « ايبن ىلعجو باتكلا قاتآ هللا دبع ىنإ » ۱
 مهار انتآ دقلو و .: ىلاعت هلوق ىف نورسفلا لاقو . « املعو امکح انیثآ الکو
 مالکلا بعوتسا دقو . هربغو دهاجم لاق « ًاريغص هانیده ىأ : « لبق نم هدشر

 ' هللاو « انوار اوت لكون « مالسلا مهلع ءايبنألا ةماع ىف یبطرقلا هيلع
 . نالكتلا هيلعو « ناعتسملا

 ايسن هریرحت ىب ام دعب ىروشلا ةروس ماكحأ ىللاعتو هناحبس هنوعب مت دقو
 لس يسلك 37 « لهاؤذو لغاوشل ةنسس نيرشعو اشالث ًايسنم
 . (ه ۱۳۸۸ مرح ۲۹ )



 ماعنالاو كلفلا نم مکل لعجو اهلك جاوزالا قلخ ىذلاو »

 « نوبلقنل انبر ىلإ انإو - هلوق ىلإ - نوبکرت ام

 لاقو ءاهلك فانصألا : هيلع هللا ةمحر ربج نب ديعس لاق « جاوزألا » :هلوق
 «رمقلاو سمشلاو «ضرألاو تاومسلاو ءرابنلاو ليللاو «فيصلاو ءاتشلا .: نسحلا

 «تابنلا جاوزأ : ليقو « ىثنأو ركذ نم ناويحلا جاوزأ : ليقو .رانلاو ةنجلاو

 ناميإو « رشو رخ نمو « لاح ىلإ لاح نم ناسنإلا هيف بلقتي ام لك : ليقو

 :لاوقألا لقن دعب يبطرقلا لاق . مقسو ةعصو « ىنغو رقفو ءرضو عفنو «رفک و
 ۱ . همومعب اهعمجيو اهلك لاوقألا معي لوقلا اذمو

 مامالا لاق ‹ عمح نیتمضبو درفم ماللا نوکسب « كلفلا نم» : هلو

 مکل لعجو » هرخاوم هيف كلفلا ىرثو » هرحبلا ف یرجت ىلا كلفلاو» :بغارلا
 هنوکل كلذب هتیمستو « بکاوکلا ىرجم كلفلاو « نوبك رت ام ماعنألاو كلفلا نم

 . یهتنا - « نوحبسب كلف ىف لک و» : لاق ۰ كلفلاك

 هللا رک ذ : اهلك تارایطلاو تارایسلا معي وهو ناسنالا هبكر ام قلخ

 نم اهلك فانصألاو جاوزألا قيلخت ةمعن ةيالا هذه ءادتبا ىف ىلاعتو هناحبس

 ناو | فانصأ نم اف امو «بئاونلاو:لاوحألا نم اههيف امو نيضرألاو تاومسلا
 لمت نأسنإلا ةعيبط نإف ؛ لاح لإ لاح نم هيف ناسنالا بلقتي ام لک و « تابنلاو
 .ىلاعت هللا قلخف ءاهذلأو اهلاوحأ نسحأ نم كلذ ناك ناو دحاو لاح ى اهلقیب

 . ىلإ فصو نمو لاح ىلإ لاح نم هيف ناسنالا بلقني اجاوزأ ئش لک نم هناحبس .
 نتا اا هللا كرابتف ءفصو
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 مهسفنأ لمحت ىتلا بک ارلا نم ناسنإلل قلخ ام هناحبس هللا ركذ مث

 اهلعجف « سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكي مل ام لاو ضرألا راطقأ ىلإ مهلاحأو
 هه رغو ديدحلاو بشللا نم بكرم رهو « هيف تايحالام : لوألا « نيمسق
 دابعلا عنصل امرثأو لخد هيفف « هدابع عفنل هناحبس ىلاعت هللا هقلخ ام داوملا نم

 قلخو « ناسنإلا عنص هيف یر ىتلا داوملا قلخ ىذلا هلل قيلختلا لصأ ناكنإو

 لصأو « ماعنألك .تایحو حور هيف ام : ىناثلاو . عئانصلا داجيإ هملعو ناسنإلا

 . انهه دارملا وهو ريعبلا ىلع قلطي ظفللا اذه

 ٠ « ةلعلا كارتشاب اهلك ةعونصملا بكارملا كلفلا موهفم ىف لخديف : تلق

 « دابعلا: عنصل اهيف لحد ال هناحبس هللا قلخ نم اهلك تاعونصملا هذه داوم ناف

 هللا اهقلخ يلا جاوزألا نم اهميكرتو ةفلتخم روص ىف اهغوصو داوملا هذه عمج مث

 . ةدكحلاو ملعلا نم مهسوفن ىف عدوأو ملا ىحوأ امبو دابعلا عنص نم هناحبس
 امس الو ءاهلك تارايطلاو تارايسلاو تاراطقلا نم ةثيدحلا تاعونصملا هيف لخدف

 لصأ نإف ؛ ربیأو رهظآ كلفلا ةظفل ىف اهلوخد رضاحلا رصعلا ىف ةثدحلا تارايطلا
 كلفلا كلذك ءالل رخاوم وه ىرحبلا كلفلا ىرت اکف بكاوكلا یرج كلفلا
 لصألا نكلو « دابعلا عنصلام لخد اهیف ناك ناو اهلك ءاوملا رخمت یاوفا
 هناحبس هللا ريخست الولف « ناسنإلل اه ریخستو هناحبس هللا قلخ اهلك ىف ليصألا
 اهلعجي ىتح ءاش اك هيف فرصتيو ديدحلا بیذیو لابجلا تحني نأ ناسنإل نکی م

 . باوثألا اهب حسني ةقيقد ًاطویخ

 اهرخاو اهقلخ نم نع الفاغ بكارملا هذه لمعتسي ال نأ ناسنإلا ىلع بجاولا
 بكاارملا هذه قلخ هنإ :هناحبس هللا لاقف : الوقو الاح ركشلا ءادأ هيلع لب هل

 «ةيناويحلاو ةعونصملا بكارملا نم سنجلا اذهروهظ ىلع اووتستل دابعلا عفنل اهلك
 ًاركاذ لب الفاغ ايهال اهلمعتسي نأ لقاعلل ىغبني ال نکل «مكجئاوح ىف اهب اوعفتنتو
 ىذلا ناحبس» : هناسلب لوقيو هئبلق ىف رضحتسي نأ اهركش نمو « هبرن ةمعنل
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 رخسب اهب لا لیلا وهو نيتحتفب نرقلا نم وهو « نیئرقم هل انك امو اذه انار
 ةوق یرب نأ ناسنإلا ىلع نأ هيف هناحبس هللا راشأف « ماعنألاو ليحل ناسنإلا

 "ةوقو "ةنج فیعضلا اذهل نكمي فيك ليفلاو ريعبلاو ليحلا ةوق بنج ق هفت
 ىلاعتو هناحبس هللا ال ول ةنجو "ةوق هنم فاعضأ ىلع یه ام تاناويحلا نم رخسب نأ

 ۱ ۳ ؟ مش اهر

 » : لوقب نأ ًابکرم بکر اذإ مع یفطصلا نس نم ناك كلذلو

eره  

 نم رسحآ بكرم وأ ناويح ىلع بكار لك افوقب نأ ةنسلا نم ناكف .

 .نم اهیکرو هفلتخم روص ىف اهغيوصتو داوملا ريخست ناف « دابعلا تاعونصم

 امو « محل اهريسيتو هناحبس هللا قلخ نم اهلك ةنکاو ىأرلاب ةفلتخلا جاوزألا

 ةناحبس هللا ريخستي الإ ةيئاوطاو ةيتابنلاو .ةينذعملا داوملا هذغ تلق .اونك

 ۱ . محل یلاعتو

 ۱ لارسال ني لاج الا عوجرلاو هتوم ىسني ال نأ ناسنإلا ىلع بجي ۱

 لاقتنالاو رافسألا نأ هناحبس راشآ « نوبلقنل انبر ىلإ انإو » : لامت لاق

 ىلع نكيلو ناسنالا هبنع لفغي الف « توملاو كالفا ةنظم ناکم ىلإ ناكم نم

 ٠ ىلإ ماقم نم هل رفس لك لعجيلف ؛ نيح دعب ولو تولاب هبر ىلإ بلقتب هنأ نقی

 هرفس لک ىف ناننالا ناف ؛ةرحآلا ىلإ ايندلا نم ريخألا هرفسل ةركذتو ةربع ماقم

 « سئافللاو لاومألا نم نم عمج ام هدنع ام لک و بابحألاو لهألاو نطولا قرافي

 بقارب نأ دبعلا ىلع نأ ىلاعتو هناحبس راشآ كلذلو « ةرخخآلا رفس ربظن رفس لكف

 . قيفوتلا هقابو + هعورش لبق هل أيتيل ةرحخآلا رفس اذه هرفسب

 نام نم اذهو : تادابعلا ىلإ تاداعلا بيلقت ةيدمحا ةعيرشلا صئاصخ نم

ريثك دئاوف رمشي ًاريسي المع مهل لعجن نأ الع دمحم ةمأ ىلع ىلاعتو هئاحبس هل
 ”ة

 «تادابعو تاعاط اهلک هتذلو هتحارل ناسنالا اهلعفي ىلا ةيداعلا لاعفألا لعجم ىّتح



۱۷۲ 5 

 ناسنالا لاوحأ عيمج یف ناسنإلل هللا لوسر اهملع تاوعدو راكذأب.كلذو
۰ 4 85 - 

 هيقالي امو « برشلاو لک الا نمو « جورفناو لوخدلا نمو « ةظقيلاو مونلا نم:
 هل تبلقنا هتاداعو هلاعفآ ىف تاوعدلا هذه ىلع ظفاح نف ؛ هبلقت ىف لاوحألا نم
 ` . هلامعأ تانسخ ىف تبتک و تادابع تاداعلا هذه

 :« تارسک اذلاو رشک هللا نرک اذلاو» :ىلاعت هلوق ین نیرسفلا ضعب لاقو
 تابالقنالا دنع الع هللا لوسر اهملع ىلا تاوعدلاو راک ذألا هذه ىلع ظفاح نم نإ

 ۱ 5 و

 لووجخدلاو جورتللاو « ةظقيلاو مونلاو « ءاسلاو حابصلا نم ناسنإلا لاوحأ ىف
 . دا هللو « ًاريثك .هللا نركاذلا نم هللا دنع بتك : اهاثمأو

 .« نيبم ريغ ماصحنا ىف وهو ةيلحلا ىف وشنی نم وأ»

 ىف ءاسنلل صخر : دهاجت لاقو : ىيطرقلا لاق :  ءاسنلل ةيلحلا زاوج
 « ءاسنلل ىلحلا ةحابإ ىلع ةلالد هيف :ايكلا لاق .٠ ةيالا هذه ارقو « ريرحلاو بهذلا
 یور ام امأو : تلق . ىبتنا - يصحت ال هيف رابخألاو « هيلع دقعنم عامجإلاو
 ىلحتلاو كايإ « ةينب اي » : هتنبال لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر ةريره یآ نع
 ىدؤيال نأ ةفاخم « ايندلا ىف دهززلا ملعت وهف « بهللا كيلع فاخأ ناف ؛بمللاب
 فالح ةننوکل. « ًاقلطم لاعتسالا ميرحت ال ؛ بهللا ىلإ یدویف < اهركشو اهقح
 ی . صوصتلاو عامجالا

 ةجح اه و ةأرما تملکت ام :ةداتق لاق « نيبم ريغ ماصا ىف » : هلوقو
 ۱ ی . اهسفن ىلع اهتلعج الإ

 ينرطف ىذلا الإ «نودبعت امم ءآرب ىننإ هموقو هيبأل مهاربإ لاق ذإو »
 «نوعجرب مهلعل هبقع ىف ةقاب ةملك اهلعجو م نيدهيس هنإف

 : لاقي « هسنج نم نكي مل ناو يش دعب ءاج ىش نع ةرابع ةغللا :ف بقعلا
 بقعو . داوسلا بيشلا بقعأو « ءاخرلاب ةدشلا دعب ءاج ىأ ريخب هللا بقعأ
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 بقع مهلك ةئرولا لب :ليقو « هدعب نوقابلا هدلو دلوو هدلو : لجرلا
 ظ . ( برع نبال ماكحألا ر

 نع ةءاربلا وثراوت مهنأ « هبقع ىف ةيقاب ةملك اهلعج .: ىلاعت هلوق ىنعمو

 نم هيقع نم لازي ال : ةداتق لاق . كلذ ىف اضعب مهضعب ىضوأو هللا ريغ ةدابع
 باقعألا ىف مهاربال تناك امنإ : ىبرعلا نبا لاق . ةمايقلا موي ىلإ هللا دبعي

 سانلل كلعاج یف» : هلوق يف امهادحإ : نيتباجلا هیتوعدب باقحألاب ”ةلوصوم

 نم الإ « معن :لاق . « نلاظلا ىدهع لاني ال «لاق « ىتيرذ نمو :لاق ءامامإ

 : ( ىطرق ) « مانصألا دبعن نأ ىنبو یبنجاو » :هلوق اینا . دهع الف مهنم ملظ

 انديس نم لمع اذه : تلق : هدالواو هبقع حالصب مم نأ ناسنإلا ىلع

 هللا ىلإ ةبانإلاب باقعألاو دالوألا حالص ىف مالسلاو ةولصلا هيلع ليلخلا مهارا

 و ی یا

 هینبل مالسلا هيلع بوقعی ةيصو كلذكو . « نیدلا مكل یفطصا هللا نإ ينب اي »

 ىلع نأ ةمألل-ملعت هيفف : تلق ؟ « ىدعب نم نودبعت اذ ام» : توملا هرضح ذإ

 قدصلاو نيدلاو ةلملا ىلع مهئاقبو ءهدعب هدالوأو هبقع حالص ىف دبتمي نأ ناسنإلا

 كلذكو . هدالوأو هلسن ىف ندلا ملع ءاقبإو « ةيصولا نم نكمأ ام بسح ؛نقیلاو

 : « نملا فئاطل »ىف ینارعشلا باهولا دبع خيشلا لاق + یلاعت هللا ىلإ ةبانالاو ءاعذلاب

 مهزرحو .حالصلل مهقح ىف دلاولا ءاعد دالوألا حالصا ىف لئاسرلا عفن نإ

 . قیفوتلا لو هللاو 9 ىف هنم ةلففلا مومعل هيلع تبن 'امنإ . ی

 - هلوق ىلإ - - مانع نيتبرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن ال ول : :اولاقو»
 « نوعمجي امت ربخ كبر ةمحرو

 . ةيكارتشإلا ىلع در هيفو هناحبس هللا ةكح نم شاعملا ىف لضافتل

 . ةلباقم ی انهه « كبر ةمحر و فئاطلاو ةكم 8 نیتیرلا » املا وش

 دارلا نأ اک <« مو ةيناحورلا تالامحلاو ةوبنلا ةمخرلا نم دا ۳ « ةشيعملا
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 بوسنم نيسلا'مضب « ايرخت » .. هشاعم ىف ناسنإلا هيلإ جاتحي امو قزرلا ةشيعملاب
 رسكلاب ةرضو « لمعلا ىلع رهقلاو مادختسالا یهو ةقرفلا نزوب ةرخسلا ىلإ

 نورخست اک مكنم رخسن انإف انم اورخست نإ » .: ىلاعت هللا لاق وزلا ىنعمب « .

 مكل رضو» : ىلاعت لاق ًارهق صتلا ضرغلا ىلإ ةقايس ريخستلا : بغارلا لاق
 « لعفلل ضیقلا وه رخسملاف « راهلاو ليللا مكلرخو » « نيبئاد رمقلاو سمشلا
 « ایرضس اضعب مكضعب ذختيل ۱ :لاق « هتدارإب رخسیف رهقي ىذلا وه یرخسلاو

 ۱ نبا نع كاحضلا قیرط نم ررج نبا جرخآ : یرهظلا ىف : ةيآلا ريسفت
 :اولاقو كلذ برعلا تركنأ مع ادمحم هللا ثعب ال : لاق هنغ هللا. یضر سابع
 نأ ابجع سانلل ناكأ» : ىلاعت هللا لزنأف ! ارشب هلوسر نوكي نأ نم مظعأ هللا
 لف . , "الاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو» : لزنأو ؟« مهنم لجر ىلإ انيح وأ
 ىسومو مهاربإ نيقباسلا ءاينألاب مهلع ةجحلا تماق. ىنعي ر مهلع ةيآلا تررک
 ىلإ ةديحلا هذه نم اوعجرف « رشبلا سنج نم اوناک مهلك نآ مهریغو نيغ
 :اولاق ذئنيحو « ةلاسرلاب قحأ ناك دمحم ريغف ًارشب ناك نإو :اولاقف ( ىرخأ

 ةلاسرلا نإف ؛ لاملاو هاجلاب « مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن ال ول »
 ۱ مهتوايغب مبنکلو ًاقح ناك نو لوقلا اذهو . مظعل الإ قيلي ال مظع بصنم هللا نم

 ةمظعلا ىه دابآلا دبأ ىلإ ةيقابلا ةيققيحا ةمظعلا نأ اوفرع ام موقع روصقو
 نم مهدنع نم ضعب اوم كلذ لجألو « ةيماعلا ةيدالا نود :ةيقالخألاو ةيناحورلا

 تاولص دمحم نم ةلاسرلاب قحأ مهنأ اومعزو «فئاطلاو ةكم ین هاحلاو لالا باحصأ
 ةداتق نع رذنملا نا جرخأو « هوم نميف لاوقألا فلتخاو . همالسو هيلع هللا 00

 اذه ىلع لزنأ اقح دمحم لوقي ام ناك ول : ةريغملا نب ديلولا لاق : لاق هللا ۳

 «شیرق ةناحير یمسی ناک و ةكم نم ةريغملا 9 ديلولاف ) ققثلا دوعسم نباو نآرقلا
 نب ةبتع نونعی : دهاجم.لاق : ىوخبلا لاقو . (فئاطلا نم ىّقثلا دوعسم نباو

 . ( ىرهظملا ريسفتلا) فئاطلاب ليلاي دبعو « ةكم نم ةعيبر
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 کس نم بیبمتو « خیرتو لهم هو ۰ میلاد اتو هتاجبم لاق
 لئاضفلاو ةلاسرلاو ةوبنلا مسقت مهلإ ضوفی نأ اودارأو مهسفنأ ى او رکتسا فيك

 مسقت رسمأ مهيلإ ضوفی نأ "المأ مهرب مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ عم ؟ ةيناحورلا
 الو ةيونعملاو ةيئاحورلا معن نم لذرأ و ىندأ هناحبس هللا دنع وهو ةيداملا مهتشيعم
 وبا هسب ین« كبر ةحر نومسقب مهأ و : ىلا لاق + ةلاسرلاو ةوبنا پس
 هب ام ىأ « مهتشيعم مهنيب انمسق نحن » راكنإ ماهفتسا وهو ؟ اوءاش ثيح اوعضيف

 ىأ « تاجرد ضعب قوف .مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا ىف » قازرألا نم مهشيع

 لاق . ريقفو ىتغو « سوءرمو سیئرو ۰ لوضفمو لضاف نمف « مهميب انلضاف
 « قزرلا ف هل طوسبم وهو ناسللا ىع ةليحلا ليلق ةوقلا فيعض هاقلت : ةداتف

 هديب نم كرابتف . ( يطرق ) هيلع رقم وهو ناسللا طيسب ةليحلا ديدش هاقلتو
 مهضعب ذختي » . هكلامو ىش لك قلاخ وهو ٠« ضرألاو تاومسلا توكلم

 . اضعب مهضعب مدختسي نأ مهب نكميل یعلاو « ”الوخو ًامدخ ىأ «ایرخس اضعب

 لعلاو « فعضلاو ةوقلا ىن دابعلا نيب توافتلا اذه انعقوأ انإ : یزارلا لاق

 انيوس ول انأل كلذ انلعف امن ؛ لومحللاو ةرهشلاو « ةهالبلاو ةقاذحلاو « لهجلاو

 ۱ « هريغل ًارخسم مهم دحأ رصي ملو ًادحأ دحأ مدخي مل لاوحألا هذه لک ىف مهيب

 قلخللا نم ادح نإ مث . ايندلا ماظن داسفو ملاعلا بارخ ىلإ كلذ یضفب ذئنيحو

 نع اوزجع ناف ؛ انئاضق نع جورلنا ىلع الو « انمكح رييغت ىلع ردسقي مل
 ضارتعالا مهنكمي فیکف اهتءاندو اهتلق عم ايندلا لاوحأ ىف اهتكح نع ضارتعالا
 . ىهتنأ ؟ ةلاسرلاو ةوبنلا بصنمل دابعلا ضعب صیصخت ىف انئانضقو انکح لع

 ۱ مالسالا ف تايشاعملا لوصأ

 قدم ناسنإلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نال كلذو : فيضلا دبعلا لاق .

 ءانبأ نم هريغ ىلإ جاتحي لب + هسفنب هسفن جئاوح عيمج 3 نأ هل نکع ال عبطلا

 الآ . سوفنلا نم فولأ فالآ ةنوعم الإ هجئاوح نم ًاتیش لمكتسي ال لب هنج .



 - ۱۷۲ د

 لقتسم تنأ له ؟ كل تلصح فيك كيف ىلإ اهتعفر كديب ىنلا ةمقلا یر
 نأل ةدعم ةديذل ةغئاس نآلا ىه اك تءاج نأ ىلإ اهتعنصو اهليص#ت ىف كسفنب

 ةروصلا هذه يف اهغوصو اهتعنصو اهليصحت ىف تلمع دق مأ « كدسج ءاذغ نوكت

 هللا هلعج یذلا سابللا كلذكو ؟ مهئاصحإ كل نكمي ال قئالخلا نم سوفن یدیآ

 نطقلا قيلت نم هتلصحو هتعنص كسفنب كنأ ىرتفأ <« ةنيزو ًارتس كل ىلاعت

 دعي ال ام اهليصحتو اهتعنص ىف تلمع دق مأ « ةنسحلا ةروصلا هذه ىلإ فوصلاو

 بشحاو ردملا نم هماوق هب امو كلنكسم كلذكو ؟ قئالحخلا ىديأ نم یصح الو

 ةو مرم ًاهلبجو اهم ثركفل اذ[ .1 تافرغلا ةروص ف هقیوصت م ديلا
 هنأ نقی هماوق هب امو هتشيعمو هتايح لویش یف رکفت نف . نوصح ال لاجر لامعأل

 ىلاعت هللا ابر جرا دولا اللا ليك حرق

OEون  
 . ىغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنإلا ناف ؛ ضعب ىلإ مهضعب جايتحاب الإ لمكتسي ال
 ‹ هلجأل قاشملا ىف لمعلاو هلامحأ ىف هسفن بعتأ ام ىنغلا ىلإ ريقفلا جايتحا ال ولف
 كلملا كرابتف . هللا ءاش ام الإ ادحاو ًاسلف هاطعأ ام ريقفلا ىلإ .ىنغلا جایتحا ال ولو
 « هئاقبو ملاعلا نارمع ىف اميظع "الصأ ضعب ىلإ مهضعب جايتحا لعج ىذلا ميكحلا

 ةفئاط بولق فو « شاعملا لامعأ نسم ئش بح مهند ةفئاط بولق ىف عدوأ م
 عزز, عراز ىف مهعابطب اومستقاف .؛ ةايحلا نوئش وثش نم رخآ لمع ىلإ ناليملا یرخآ

 مهيدل امب بزح لكو « مهل رجتي رجات قو « مهل عنصي عناص فو ۰ سانلل
 مظتنا ال مكاح حبو رهاق رهقب سانلا ف لامعألا هبله ميسقت ناك الولو . نوحرف

 ىف هئاقلإو قلطملا ميكحلا ةمكحب الإ اذه امو « نآلا هيلع وه ام ىلع ايندلا رمأ ۱
 لک ىطعأ » : لاك لاو گر ماوقل حلصأ وه ام بولقلا

 . « یده مث هقلخ “یش
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 ىلإ مهضعب راقتفاب الإ نكميال هماظن ءاوتساو ملا اذه مايق نأ تفرع ًاذإو
 لاو « شاعملا رومأو لاومألا ىف مینی ايف لضافي نأ الإ نكمب ال كلذو « ضعب
 ؛ دحأل دحأ لمع الو < دح ىلإ دحأ :جاتحا ام لضافتلا اذه ال ولف . ركفلاو
 . « تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو » : ىلاغتو هناحبس هللا لاق كلذلو

 ةيلاشإلاو ةيكارتشإلا ةبرظن داسف
 لهأ لوقي ام داف رهظ ميكحلا ئرابلا قلالنا ةمكح نم انركذ ابو

 . ؛ مويلا ابروأ نم ةيلامسأرلا ةيرظن داسف كلذكو « انرصع ىف ةيلاهشإلاو ةيك ارتشإلا
 « ةالوأ ملاعلا ءايشأ ىف ةيكلملاو كلملا ةقيقح ةفرعم ىف اولض دق نيتقرفلا اتلک نإف

 .. ًايناث قئالخللا ىف هميسقت قيرط ىف مث

 ؛ لالا وه ءايشألا كلم ىف لصألا نإ : ةيلامسأرلا تلاقف كلملا ةقيقح امأ

 ىش الو « ةراجتلاو ةعارزلا الو « ةفرحلاو ةعنصلا نم “ىش لصحم ال لاملا ال ولف
 « لاملاب الإ لصحت ال یهو تاودآ ىلع فقوتي اهلك اهنإف « شاعلا بابسأ نم

 الصأ لاملا اولعجف . ءايشألا ىف ةيكلملا قيقحت يف لصألا وهو « لالا بلجيم لاملاف

 نب “ىش لك ىلع هومدقو « ريجألاو كلاملا نيب لاومألاو عفانملا ةمسق ىف اليصأ
 قیقحت ف لصألا ليصألا نإ : ةيلاتشإلاو ةيكارتشإلا تلاقو . شاعملا لماوسع

 ؛ مهلاثمأو رجاتلاو عرازلاو عناصلا نم ةقشملا لمحتو « دهلباو ديلا وه ةيكلملا

 ؛ ةعارزلاو ةراجتلاو ةعنصلا نم “ىش لصحي ال قاشملا لمحو دوهجلا هذه الولف

 هومدقو « لاومألاو عفانلا ةمسق ىف الصأ قاشملا لمحتو دهجلا اولعج كلذلو
 . شاعملا لماوع نم “ىش لك ىلع .

 تاداع ةلضعملا هذهو ؛هلصأ ىذلا هلصأ ىلع شاعملا لئاسم مهنم لك عرفو

EES TAجج مل ضيبلا ال ولف « جاجدلا قيلخت ىن لصأو مدنقم ضييبلا نإ " ل لا  . 

 ايف هلثمو . ضيبلا ءاج ام جاجدلا ال ولف « لصأو مدقم ج اجدلا نإ : مهم لئاق.
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 : لئاق لاقو « دهلبا ىلع مدقلا لصألا وه لالا نإ : لئاق لاق هيف نحن
 ا ع لالا ىلع مدقللا لصألا وه دهجلا
 . صيبو

 هالك دهجلاو لالا نأ تافتلا ىندأب ملعب هناحبس هللا نم ملع هدنع ىذلاو
 دهجلا لصح هرمأو هقلخيو « لالا لصح هتیوستو هقلخب « ىلاعت هللا تاقولخم نم
 وه ليصألا لصألا لب « كيلمتلا ةسلع ىف ًالضأ امهنم ىش سيلف ؛ ناسنالا نم
 سنالا نم قئالنا قلخف . ىده مث هقلخ يش لك ىطعأ رابجلا قلاحلتا ءاطع
 هناحبس وهو « هرمأي اهلك : تايضرألاو نداعملاو « تابنلاو ناويحلاو « نجلاو
 ناكف ؛ رشب الو كلم هيف هكراشي ال اهلك ءايشألا هذه قيلت ین دحوتم لاعتو
 هناحبس هللا قولخم ينيب ام لكو ضرألا ىلإ تاومسلا نم اهلك ءايشألا نأ لصألا
 . هكلم ىف دحأ هكراشي ال كلذك هقاخ ىف دحأ هكراشي ال امكف « هل كولممو

 رشبلا نم هتاقولخ نيب هناقولخم ضعب مسق هلضفب ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث

 هناحبس لاق ام ىرئالفأ . هتمحرو هلضف ضحمب هتاقولخم نم ًاريثك ناسنإلا كلف
 هذه سفن يفو . «نوكلام اهل مهف اماعنأ انيديأ تلمع امم مهل انققلخ انإ» : سي ةروس يف

 . « نوركشي الفأ ۾ مهيديأ هتلمع امو هرم نم اولكأيل » : لاق كلذ لبق ةروسلا
 لخد ال شن قلو لاومألا نم لكلا نأ ىلاعتو هناحبس نیبف
 ا يع ره هایم علم ارك م « زجاع زجع الو دهاج دهم هقيلخن ىف

 . هم رکو هماعنإو

 , العو لج قحلا ءاطعإ وه سانلل ءايشألا ضعب ةيكلم ىف ىتيقحلا لصألاف

 . لاجرلا نم ةنحملاو دهجلا الو « لالا سأر ال ؛ضعبب ءايشألا ضعب كيلمتو «هنأش

 الو امف امو ضرألا نم ءايشألا ضعب ىف سانلا ضعبل ةيكلملا تلصح اذإ ! معن

 لام ىلإ هيف ج اتحا « هيلإ ةيكلملا هذه لقتني نأ رخآ دارأ مث « هناحبس هللا لضفب ۱

 نإو « ةراجالا لصأ وه دهجلا :ضوعب ةراجتلا لصأ وه لالا لیصحتف ؛ دهجنوأ
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 دحأ نم ةيكلملا لاقتنا نوکی دقو . سرفلاو ةعارزلا وهف هدي ىف ام یمنتسی نأ دارآ
 دنع ثاریاا وهو « هناحبس هللا ءاطع ضحع بابسالا هذه نود نم رخآ ىلإ

 كلذ و . مهنم دحأ لكل هناحبس هللا ضرف ىلع هتبارق یوذ ىف مسقي كلاما توم

 . « مهتشيعم مهنیب انمسق نحن ١ : هناحبس هلوق

 ىف ةيوسلاب تناك ول دهجلاو لمعلا ةوقو ملعلاو رفكلا ةوقو ءايشألا ةمسق مث

 ًاميظع ًاررض ةيوسلاب ةمسقلا هذه تداعف ؛دحأل دحأ لمع الو « دحآ ىلإ جايتحا

 : هدابع نيب قزرلا ىف هناحبس هللا لضاف ةمكحلا هذ و . ملاعلا ماظن ىلع ًاريبك اداسفو

 ةجرد ىلعأ ىف مويلا اهارن نصو سور نم ةيكارتشإلا كلاملا نإ : لاقي ال
 نأل . يش ماظنلا داسف نم اف ىري ال « ةيعافدلاو ةيسايسلاو ةيداملا ةوقلاو ةضبللا

 «رجأتسلاو ريجألاو رومأملاو ريمألا نيب تاواسملا لوصأ تک دق اهلك كلاملا هنه

 مالعأ نم دخاو ريغ تاب نلعااک « اهناکس ىف ةقبطلا تاواسم اذکو

 مهنيب ایف دهاشي ام نيبو تاواسملا مهاوعد نيب اديعب انوب وأر ام دعب ةيك ارتشالا

 ضرأ لخد اذإ نينيع ىذ لكل دهاشم وهو « كالمألاو لاومألا ین لضافتلا نم

 . سانلا نع رومألا هذه ءافخإ یف اهدهج تلذب ةيسورلا ةموكحلا نأ عم سورلا

 نيب لضافتلا رایتخاب الإ سيل كلاملا هذه ىف ىسايسلاو.ىلودلا ماظنلا ءاوتساف

 مهفيناصت ف ملعلاو ةرحلا لهأ نم سان عمج دقو « قازرألاو لاومألا ف سانلا

 دارفأ رئاس و رجأتسملاو زجألا نيب تاواسملا ءاعذا نأ ىلع نصحت ال تاداهش

 ؛ مهلامعأ نم يش ىف دجوي ال « لطابو حنرص بذك نييكارتشالا نم ناسنإلا
 قازرألا ف لضافتلا ماقأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ نآرقلا صن ىف ءاجام هللا دمع تبثف
 . ( هنودب ىرشبلا ماظنلا ءاوتسا نكمي ال ر هتک لاومألاو

 ىلع ةديدشلا ملاظملاو قالخألا ىلع ةسوحنملا اهراث آو ةيكارتشإلا تافارخ امأو
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 اذه ةلقتم ةفنصم بتک یف روهشم وهو « هركذ ددصب نالا انسلف 6 ءارقفلا

 . الا عجاريلف تحیلا

 ؛هنأش العو لج قل لصألا ىن اهلك ءايشألا ىف كلملا نأ انررق ام لصحتو
 هذه لاقتنا ىف مويلا مكحلا هلف «ءاش فيك هتکح هكلم دابعلا نيب مسق ىذلا وهو
 هل عضوو < ةيكلملا لاقتنال نوناقلا عضو یذلا وهو .« دحأ ىلإ دحأ نم ةيكلملا

 ناك هفلاخ امو ؛بیط لالح وهف لوصألا هذه قبط ىلع ناك اف ؛الوصأو دعاوق
 نأ الإ لطابلاب مكتيب مكلاومأ اولكأت الو » : ىلاعتو هناحبس لاقف . الطاب ًامارح

 لخدي م اف ؛ لام ضوعب لام ليصحت وه ةراجتلاو « كتم ضارت نع ةراجت نوكت
 . ضوع الب هيخأ لام ذخأ هنإف « ابرلاك الالح نوكي ال ةراجتلا موهفم تحن
 « ءاوسب ءاوس هاطعأ ام عجرتسي نأ هلف ًارانيدو ًامهرد هدوقن ًادحأ ضرقأ نف
 الو . لامب سيل وهو ةدمو لجأ لب لام ةلباقم ق سيل هناف « مارح ابر لضفلاو

 قبب ءايشأ ىف یرج ءاركلا نإف ء اهمكح یف امو ضرألا ءازك ىلع وه ساقي

 قت ابنف ؛ لاعتسالا ءايشأو ةبادلاو رادلاو ضرألاك نمعلا ءاقبب اهنم دافتسيو ابنیع
 هنم ذافتنب الف دوقلا امأو .:لاتمالا ضوع رجالا فل قحف «. لاعتسالاب صقتو
 اہاع ءارک الف « ابنیع يتبی الف ؛ هجئاوح ىف اهفرصو اهكالهإب

 ةكرشلا هيلإ ليبسلاف هلام نم ةعفلا لیصحت ىف ضرغ لالا برل ناك نإ ! معن
 دعاوقو لوصأ ةبراضملاو ةكرشلا نم لكلو « ضارقالا ال هبحاص عم ةبراضلاو

 . لوضألا كلت ىلع هتلماعم ىنبي .نأ. عفانملا یف هكراشي نم ىلعو هيلع. بجي

 ؛ ىرتشلا عئالا نيب ضارت نم نوكي نأ دب ال ةراجتلا لی نم ناك ام مث ٠

 نم ءاهقفلا دنع ام رادم هيلعو "ةدساف ةراجت تناك أتبنم ىضارتلاب نكي مل اف.

 .ىضارتف- راقلاو ابرلاک ةراجتلا لیبق نم نكي مل امو ؛ ةدسافلا ع ويبلا ماسقأ

 . معأ :ىلاعتو هناحبس هللاو . انزلا ىلع ىضارتلاك هيف زاوجلا ديفي ال نيف رطلا



 اا ۱

 میتویل نمحرلاب رفکی نمل اناعلب ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو »
 «نورهظي اهسيلع جراعمو ةضف نم افقس

 : نسحلا لاق : نارسخلا ةمالع الف الو ناسحإلل ةمالعب تسيل لاومألا هرثك

 مهانيطعأل را مهکرتو ایندلا ىلإ مهليم ببسب اعيمج سانلا رفکی نأ الول ىنا
 نيرسفملا ركأ اذه ىلعو . لج و زع هللا دنع ايندلا ناومل « هانفصو ام ايندلا ف

 رافكلا ىف نوكي نأ الول : یناسکلا لاق ام هلصاحو « یدسلاو سابع نا

 ابناوط اذه ايندلا نم رافكلا انيطعأل كلذ. لشم .نيملسملا قو رتقفو ىنغ

 ۱ |. (اصخلم يطرق ر

 لاومأ هل ناک نم نيتيرقلا مظع اولعج ثيح رافکلا معز ىلع در هيفف

 " نأ ىنعملاو « ائيش ةحلاصلا لامعألاو قالخألا نم قزري مل هنأ عم ايندلا ىف ىنغو

 لاملب نوکی ال مظعلا نکلو « اسم نيتيرقلا مظع ةلاسرلاو ةوبنلاب قحتسلا قئاللا

 رهظف ؛ ةحلاصلا قالخألاو حلاصلا لمعلاو ةمكحلاو معلاب لب « یغلاو فرتلاو

 مظع هتتلاسرو هتوبنل راتخا هناحبس هللا نأ رهظو « ةقيقح ا نع لهجو مهتوابغ

 . لاي رشبلا سنج نم ملاوغلا مظعأ لب نيتيرقلا

 . .مولعلا بسحب لب لاومألا بصب تميل ةيتيدلا بصالا ةمسق نأ رهظ هبز

 بتكلا ضعب ىف دجأل نإ : هللا همحر بعك لاقو ! دما هللو « لامعألاو ٠
 « ليلكإلاب رفاكلا ىدبع س و تللكل نمئؤملا ىدبع نزح نأ الول : ةلزؤنملا

 ةريره ىبأ نع ىذمرتلا حيحص فو . عجوب قرع هنم ضبني الو عدصتی الو

 هللا دنع لدعت ایندلا تناکول » : يلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر
 . بیرغنسح ثيذدح : ىذمرتلا لاق «ءام ةبرش اهنم رفاک یتس ام ةضوعب حانج

 : اودشنأو

 ماظل شاعم امف نكي مل اذإ نسحل ءازج ایئدلا تناك ولف ٠



 داما

 مئاہلا نوطب اهيف تعبش دقو ةمارك ءايبنألا اهيف عاج دقل

 ۱ : رخآ لاقو

 رمآو هان نيب اهيف كنإف ًامزاح تنك نإ مايألا نم عتمت

 راضب سیلف ابنم هنتاف اف هنید ءرلا ىلع ایندلا تقبأ اذإ

 رئاطل حانج نم قر نزو الو ةضوعب حانج ايندلا نزت الف

 رفاکل اباقع اينالا ىضر الو 22 نسحمل ًاباوث ایندلاب ضرب ملف
 ( يطرقلا نم ) :

 « نيرق هل وهف ًاناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو »

 «شعي نمو ٠ : هلوق : هللا ركذ نع ةلفغلل ايندلا ىف ءازج رارشألا ةبحص
 نآرقلا يعي رک لا كلذ نع ی نف : ةيآلا ىنعمو « رصبي ال ىمعي هانعم

 هل ببسن ىأ «ًاناطیش هل ضيقن » مهليطابأو نیلنضلا ليواقأ ىلإ هنع ضارعإلاب
 « لالحلا نم هعنمي « ايندلا ف : ليق « نيرق هلوهف » هرفك ىلع هل ءازج ًاناطيش

 لوق يعم وهو . ةيصعملاب هرمأيو « ةعاطلا نع هاهنيو « مارحلا ىلع هثعبيو
 جرخ اذإ رفاكلا نإ » ربخلا فو . ةرخالا ىف : ليقو . هنع هللا یضر سابع نا

 : یربشقلا لاقو . « رالا الخدی ىح هعم لاز ال ناطیشب عفشی هربق نم

 ۱ ( ىطرق ر ةرخالاو ایندلا ىف نيرق هل وهف : حیحصلاو

 ةبحصب ایندلا ىف ءرلا هب ىزاجي هباتکو هللا رکذ نع ضارع الا نأ هنم معف
 هبرقیو ريخ لک نع هدعبي ةبحصلا هذهو « نجلاو سنالا نم نيطايشلاو رارشألا
 « مهسفنآ مهاسنأف هللا وسن نيذلاك اونوکت ال» : لاعت هلوقك وهو « رش لک ىلإ
 « ةيواها يف عقي ىح هرشو هريخ نع ةلفغلاو لهجلا وه هسفن أرملا نايسنف

 . اهم هللاب ذوعن "
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 «نولئست فوسو كمرقلو كل رک ذل هنإو»

 ءايقتأ عيمج مأ شيرق اإ ىنلا موق ۰ شيرق نم ةمنألا : هلوق ليلد
 « كتمأ نم كعبتا نم : امهدجأ « نالوق مهمف : « كموقلو » ىدرو ال لاق : ةمألا

 . دهاجم هلاق « شيرق نم كموقل : ىناثلا . نسحلا نع يلعللا هرك ذو « ةداتق هلاق

 شيرق ناسلب لزنم نآرقلا نإف « مهريغ ىلع شيرقلا فرش نايب هيفف ىناثلا ىلعو
 اوراصف كلذب نمآ نم لك مهئاسل ىلإ اهلك تاغللا لهأ جاتحاف « بطاخ مهاباو
 ىلع اوفقی ىتح مهتغل نم هوذخأي نأ ىلإ اوجاتحا ةغل لک لهأ نأل « مهداع "الابع
 ٠ . ( ىطرقلا) ءابنألا نم هيف ام عيمجو ىبنلاو رمألا نم هب ینع ىذلا ىنعملا .

 : هنع هللا ىضر سابع نبا نع كاحضلا ىور : .ىرغبلا نع یرهظلا فو .

 تلزن ىتح يشب بجي ملا ؟ كدعب رمألا اذه نمل : لثس اذإ ناك اع ینلا نإ »
 . «شيرقل : لاق ؟ كدعب رمألا اذه نمل : لثس اذإ كلذ دعب ناكو « ةيالا هذه
 : لع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نعو . ىلع نع ىور اذك
 . « نانثا یتب ام شيرق ىف رمألا اذه لازي الد

 نآ لا ىنعي ركذلاب لمع نمل فرش هنأ لوألا وه حيحصلاو : ىبطرقلا لاق ۱
 ال یبا لبقأ :  لاق هنع هللا ىضر سابع نبا یور . مهريغ وأ شيرق نم ناک
 ىنإف « هللا نم كسفن یرتشا « ةمطاف اي : لاقف ةمطاف اعدف ةازغ وأ ةيرس نم
 هترتعل كلذ ' لثم لاقو « هتوسنل كلذ لثم لاقو . ائيش هللا نم كنع .ىنغأ ال
 . ىطرق « ىوقتلاب الإ لضف دحأ ىلع دحأل سيل - هرخآ ىف لاقو -

 نود نم انلعجأ انلسر نمكلبق نم انلسزأ نم لثساو »
 : « ن ودبعی ةشآ نمحرلا

 ' سابع نا . اق : جارعلا ةليل ایندلا "ین ءايبنألاب لع انیبن  غاتجا ليلد
 ىصقألا دج لا ىلإ مارحلا دجسلا نم ياام هللا لوسرب ىرسأ امل : ديز نباو -
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 لیرجو 0 نم هدلو نمو )جا بای وللا تیم يود

 « دمحم اي : مث ةولصلا ماقآ مث مالسلا هيلع لیربج نذأف « اط يبا عم

 ی 00 هل لاق يع هللا لوسر غرف الف . مهب لصف. مدقن

 ؟ نودبعي ةملآ نمحرلا نود نم انلعجا انلسر نم كلبق نم انلسرآ نم : دمحم اي لس

 نیس اونکو + سابع نا لاق تشک دق « لأسآ ال : . غلو هللا لوسر لاقف

 ناك هنأل 0 ملف مالسا مع بلع یسیعو یسومو مهاربإا e اين
 2 ؛ مهنم هللاب ملعأ

  PTEتوفص ةنبس جهلا لوسر تل اولصف ©

 مهاربإ هللا لوسر رهظ لب ناکو . ةعبرأ نويبنلاو فوفص ةثلث نولسرلا
 نياسرملا رثاس مث ىسوم مث "< قاسا ه راسي یلعو ليعامسإ هنيمب ىلعو « هللا ليلخ

 لسرأ له : مكلأسأ نأ ىلإ یحوآ یر نإ : لاقف ماق لتفنا الف . نيتعكر مهمأف
 ةوعدب نيعمأ انلسرآ ان « دمخم اي : اولاقف ؟ هللا ريغ ةدابع ىلإ وعدي کنم دحأ

 نينبنلا ماخ تنأو « لطاب هنود نم نودبی ام نأ و لا الإ هل ال نأ ةدحاو

 ةمايقلا دب ىلإ كدعت ین ال نأو « انايإ كتمامإب انل كلذ نابتسا دق نيلسرملا ديسو

 را ا نوع هی میت ی ال

 نع كلبق نم انلسرآ نم لئساو » : ىلاعت هلوق ىف رببج نا دیعس لاقو .

 : ىلاعت هلوق ف سم نب دیلولا لاقو . هب یرمآ ةليل لسرلا ىل : لاق « انلسر
 « جلعد نب دیلخ كلذ نع تلأس : لاق « انلسر نم كلبق نم انلسرأ نم لأساو »

 مدآ قلو 4 ءاَينألا یل ا ةليل مهلأس : لاق ةداتق نع یئدحف

 . راثلا نزاخ كلامو

 6 « تس طارص اذه « نوع اهب ترث الف ةعالا مهل نو

 : ةرتاوتلا ثيداحألاو نآرقلا سوصنب تباث ةمايقلا لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن
 . هنأ لدي « ليئرمإ ىنبل .الثم هانلعجو هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ» : ىلاعت هلوق .
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 ةمنأ لاق اک « مالسلا هيلع ی سع ىلإ عجب « يعل هن» : هلوق ق ريمضلا

 جورخ هنا : ةداتقو ا فو « سابع نبا ريسفتلا

 مايق لسيبق ءاهسلا نم هلزئي هللا نأل « ةعاسلا مالعأ نم كلذو . مالسلا هيلع ىسيع

 « سابع نا أرقو . ةعاسلا مالعأ نم لاجدلا جورخ نأ امك <« ةعاملا

 « ةعاسلل لعل هناو» : كاحضلاو « رانید نب كلامو « ةداتقو < ةر ره وبأو

 « ملعل » ةءارق لع دارملا وهو : تلق . ( یطرق ر ةرامأ ىأ ماللاو نيعلا حتقب

 . ةعاسلا برق هلوزني ملعي هنإف « ردصلاب

 عاجرإ ىنعي . نآرقلا ديري : ريبج بج نب ديعسو نسحلا نيرسفملا ضعب لاقو

 لخت هبو « ةعاسلا ىجم برق 7 لدي هنأل « نآرتلا ىلإ «هنإ» ى ریبضلا

 ةعاسلل لعل ًادمح نو « هنإو » ىنعملا نوكي نأ لمتحيو : تلق . امه 'وهأو ةعاسلا

 ' ةبابسلا مضو  نيرتاهك ةعاسلاو انأ تثعب » : مالسلا هيلع هلوق هيلغ لدي

 . ( ىطرقلا) سو ىراخبلا هجرخأ « - ىطسولاو
 لما هناو» : ىلاعت هناحبس هلوق : هريسفت ىف هللا هر ريثكلا نبا لاقو

 0 نم مالبلا'هيلع یسیع هب ثعبي ام دارلا نأ قاحبإ نب سفت مدقت « ةعاسلل

 . رظن اذنه ىو . ماقسألا نم كلذ ريغو صربألاو هک ال ءاربإو ىوملا

 و یوم هك ةداتق نع هاكح ام هنم

 ف قایسلا ناف « مالسلا هيلع ىنسيع ىلع دئاغ هنأ حیحصلا لب لب ؛ نآرتلا للدئاع

 نور : لاعتو كرابت لاق اك < ةمايقلا موي لبق هلوزن كلذب دارلا مث هرکذ-

 . مالسلا هيلع ىسيع تؤم لبق ىأ « هتوم لبق هب نتمؤيل الإ باتکلا لهأ نم

 عوقو لع لیلدو ةرامآ ىأ « ةعاسلل ملعل هنإود. یرخألا ةءارقلا و

 مرم نيب ىسيع ج ورخ ةعاشلل ةيآ ىأ « ةعادلل لعل هنإؤ ه : دهاج لاق . ةعاسلا

 « سابع نباو « ةرره ی نع :ىور انكم . ةمايقلا موي لبق مالسلا هیلع .
 ترناوت دقو: . مهريغو « كاحضلاو « ةدانقو « نسحلاو « ةمركعو « كلام نو
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لوزن ربخأ هنأ قاطع هللا لوسر نع ثياحألا
 ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع 

 . ( ريثك نیا ىهتنا - اطقم اكحو ”الداع امامإ

 ىأ : سابع نبا لاق «ةعاسلل ملعل هناو» : (۳۱۱ : ۸ر نايبلا حتف ىفو

 مكاحلا -هجرخأو .. ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع مرم نبا ىسيع جورخ

 « ديم نب دبع هجرخأ هوحن ةريره ىنأ نعو « ًاعوفرم ىلع نع هبودرم ناو

 دوعي « ةعاسال ملعل هنإو » ىف ريمضلا نأ رهاظو : نايح ىبأل طيحلا رحبلا فو

 ريسفت ر هيلع ةدئاع اهنأ ةقباسلا رئاضلا ىف رهاظلا ذإ « مالسلا هيلع ىسيع ىل

 :VR ر

 هننإو» : ىلاعت هلوق ی ةداتق ا ف صاصلب لاقو

 . ةعاسلا ملع مالسلا هيلع مرم نب ىسيع لوزن : : لاق « ةعاسلل ملعل

 ربمض نأ ريبج نباو « ةداتقو « نسحلا نعو : ىسول الل ىناعملا حور قو

 . اضيأ ةغلابم ملعلا نيع هلعجف « ةعاسلاب مالعإلا هيف نأ ءال « نآرقلل « هنإ »

 قايسلاب كلذ. ةبسائم مدع عین« RE و مت

( ۲ : ۹۱) . 

 یریمشکلا هاش رونآ دمحم ةمالعلا هرصع ی ما نت

 مالسالا ةديقع » هام القتس اباتك مالسلا هيلع یسیع لوزن ةلئسم ىف هرس هللا سدق

i ERLEمهلع ءايبنآلا هسضواف ام : هيف لاق  

 تحت ةروسلا هذه ىف اقباس رم امك ر مهنيب امف ءارسإلا ةليل (ةعاسلا رمأ) مالسلا ةولصلا
 - بيبح نبا لاق اك یهو «انلسر نم كلبق نم انلسرأ نم لكساو.» : .ىلاعت هلوق
 « ىناعملا حور ىف هركذ ام اذه م زايو . ناقتإلا ىف هرک ذ « ءارسإلا ةليل تلزن
 عوضومو « ةعاسلا رمأ ىف منيب ةركاذملا ترج اهيلعف ؛ ةعامجو سابع نبا نعو

 .(روملا تاياطق < انجام كل رهظ « ةقاسل رقن ای ةرول 1
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 « روصنم نب ديعس جرحأ و : لاقف روثنملا ردلا ىف ةركاذملا هله ركذو

 مكاحلاو « رذنملا ناو « ريرج ناو « ةجام ناو ؛ ةبيش أ ناو « دمو
 تبقل » : لاق رخ ىلا نع « روشنلاو ثعبلا » ىف یبیبلاو او .دعصو

 « ةعاسلا رمأ اوركاذتف ؛ مالسلا مهيلع ىسيعو ىسومو مهار ی ىرسأ ةليل

 ىسيع ىلإ مهرسآ اودرف . اهب ىل لعال : لاقف « مهاربإ ىلإ مهرمآ اودرف
 یعمو جراخ لاجدلا نأ ىبر ىلإ دهع ايفو . هللا الإ دحأ ملعي الف اهتقو امآ : لاقف

 یح آر اذإ هللا هكلهيف  صاصرلا بوذي امك باذ یآر اذاف ۰ نابيضق

 هللا هكلبيف « هلتقاف لاعتف ًارفاك یت نإ < لسم اي : لوقي رجشلاو' رجحلا نأ

 . 4 - هلوطب ثيدحلا لاعت

 حیحصت ىلع گو لاجدلا رک ذ ليبق حتفلا ىف هركذ دقو : انخيش لاق

 مظن نم ردابتملا وهو راثآلا ترئاوتو هلوزنب ثيداحألا ترئاوت اذإو « هاب] مكاحلا

 . ١١( - ص مالسالا ةديقع ر هريغ ريسفت زوج الف « ةعاسلا ملعل ناو » ةيالا

 لوق هيف رک ذو ءارسالا ةليل ءايبنألا نيب ةركاذملا هذه یطرقلا ركذو

 جورخ ركذو - لو ار يد بجو امأ » .: مالسلا هيلع یسیع

 .« هلتفأف لزنأف : لاق  لاجدلا

 راوت یوعد رشک نبا نم تعمس دقو : هرس سدق ررنألا انخيش لاقو

 ًاددع قاسو « اضيا ءاسنلا ربسفت هب حرص دقو « مالسلا هيلع هلوزن ىف ثيداحألا

 مرم نبا مالسلا هيلع ىسيع لتق ىف هعماج ىف ىذمرتلا لاحأ دقو . ثيداحألا نم

 هلوز رتاوت حتفلا ف ظفاحلا ركذ دقو . ًايباحصص رشع ةسخ ثيداحأ ىلع لاجدلا

 یف لاقو . - ناتسجس یرق نم رو - ىزرآلا نسحلا أ نع مالسلا هيلع

 باعصأ قفتاف غالسلا هيلع یسیع عفر امأو : قالطلا باتك نم ريبحلا صخلت

 1 ندع وجرب و ات



۱۸۸ 

 اهاس ةلاسر یناکوشلا ةمالعلا ثدحمللو . حیحصلا ىلع ىح وهو عفر دق اضيأ

 ةعست اهيف ركذ « حيسملاو لاجدلاو رظتنلا ىف ءاج ام رئاوت ىف حيضوتلا »

 حلاصو نو حيحص نيب ام مالسلا هيلع هلوز ی اثیدح نیرشعو

 قع ص مالسإلا ةديقع)

 « عضوملا اذه ىف اثيدح نيعبرأب ءاجف ثيداحألا هذه انخيش عمج مث : تلق

 « حيسملا لوزن ىف رئاوت امب حيرصتلا » اهاسو خيشلا رمأب ةلاسر ىف .اهتعمج دقو
 تادايز عم هعبط :داعأ مث < « رجحلا عبط دنهلا دنبویدب الوأ ةلاسرلا هذه عبط دقو

 قشمد .نم بلح ءالع ءايكزأ نم هدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا قيقحنو: قيلعتو ةفيطل

 انهه هانرك ذ ایفو .. هعجا رلف ةلئسملا.قيقحت دارأ نف < ا د

 . دمحلا هللو . ةيارد هل نمل ةيافك
 سفنألا هيهتشت ام ابفو باوكأو بهذ نم فاحصب مهلع فاطي »

 « نودلاخ امف متنأو نعالا ذلتو ۱

 ۱ . لئاسم ةعبرأ هيف : ىبطرقلا لاق
 « ایندسلا ىف رافكاو ةنجلا ىف نينمؤملل ةضفلا و بهذلا يناوأ لاعتسا

 عمس هنأ ةفيذح نع نيحيحصلا ىف : ىلوألا : ايندلا ىن اهلاعتسا نمؤملا ىلع مرحيف

 بهذلا ةينآ ىف اوبرشتالو « جابيدلا الو ربرحلا اوسبلت ال » : لوقي يَ ىلا

 دقو . « ةرخآلا ين علو ايندلا ىف محل اهنإف ؛ اهفاحص ىف اولك أت الو « ةضقلاو
 بي ملو ایندلا ىف ر رح لا سبلوأ ايثدلا ف پف لكأ نم نأ جحلا ةروس ىف ىضم

 . ملعأ هللاو .. بوم اميرحت ةرعتالا ف كلذ مرح |

 'مالغ ثلا نوع ار ةنجلا ى مهاندأ ىلع فوطی : نورسفلا لاقو

 ىف سيل نول اهنم ةدبحاو لك ىف « اهب هيلع ىدغي بهذ نم ةفعص فلأ نيعبسب

 ميل جا ارا مطالب اب ميتا نوک 5
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 لک ةجرد مهعفرأ ىلع فوطيو . اهلثع هيلع حاریو ٠ اهب aa e اهارأ
 ى سيل ماعطلا نم نول امف بهذ نم ةف مالغ لك عم مالغ فلأ ةأمعبس موي

 دج اك اهرخآ معط دجيو < اهلوأ نم لكأي اک اهرخخآ نم لكأي < اهتيحاص
 اک باوک اب مهیلع فاطيو ىأ « باوكأو ١ . ًاضعب هضعب هبشي ال « اهلوأ معط ۱

 :لاق كرابلا نا ركذو . « باوكأو ةضف نم ةينآب مولع فاطيو » .: ىلاعت لاق

 اذإف « بارشلاو ماعطلاب نوتوپ » : لاق ةبالق ىلأ بد

 ًاقرع ضیفیو مهنوظب ثالذل رمضتف « روهطلا بارشلاب اوتوأ كلذ رخآ ين ناك

 حيحص قو . « اروهط ابارش » :أرق مث < كسملا حير نم بيطأ مهدولج نم
 ةندلا لهأ نإ » : لوقي ال هللا لوسر تعمس : لاق هللا دبع نب رباج نع سف <

 :اولاق ..نوطختمي الو نوطوغتيالو نولوبی الو نولفتي الو «نوبرشيو اهيف نولكأي
 : .دیمحتلاو حبلا نومهلی «.ككسلا جشرک شرو هاشج : لاق ؟ ماعطلا لاب اف
 . « - سهلا نومهلی امك ةياور ىف - ريبكتلاو

 ىذلا + لاق یم ینا نع ةغلس مأ ثيدح نع ةمئألا ىور : ةيناثلا

 اوبرشتال » : لاقو . « مهج ران هنطب ف رجرج امنإ ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشي

 الو « مرحتلا ىضتقي اذهو . « اهفاص ىف اولكأتالو « ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف

 : یرعلا نبا لاق . كلذ ريغ ىف املاعتسا ىف سانلا فلتخاو . كلذ ىف فالخ

 ۱ بحذلا ى فَي ىنلا لوقل . یش ى اهلاعتسا لاجرلل زوج ال هنأ حيحصلاو '

 لک الا نع ىبنلاو . « اهثانأل لح ىمأ روکذل مارح نانه » و

 لک 3۳ هما . زج ملف عاتلا نم عون هنال « اهلاعتسا مرحت ىلع لدي (مف برشلاو

 لكلا هيف یوتسب كلذو < ةرخالا رمأ لاعتسا كلذ ىف ةلعلا نآلو « برشلاو

 انلو ايندلا ىف ممل یهو : : لاق كي هنألو « عاقتنالا ءازجأ رئاسو برشلاو "
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۱۹۰ 

 رظنی نأ ىنبجعي الو ةضفلا نم ةقلحلا امف نوکت ةآرلا كلذكو « هيف برشی نأ

 ىنلا هيف تیقس دقل : لاقو ةضفب ببضم ءانإ سنأ دنع ناك دقو . ههجو ايف

 ةقلح هيف لعجي نأ سنأ دارأف « ديدح ةقلح هيف تناك : نربس نبا لاق .

 . هكرتف « لِي هللا لوسر هعنصام أيش ريغأ ال : ةحلط وبأ لاقف ةضف

 زوجمال هلاعتسا زوجمال ام نأل ؛ اهؤانتقا زجي مل املاعتسا زحي مل اذإ :ةعبارلا

 وهو .اهرسك نمل اهتميق ف مرغلا م زای هنإ : انئالع بتك ىو . روبنطلاو منصلاک هؤانتقا

 ىلوألا ىدامج نم موي رح آل هلضفو یلاعت هللا نوعب فرخزلا ةروس تع
 ۱ . ىلاعت هللا ءاشنإ ناخدلا ةروس هولتیو « ةرجملا نم ۱۳۸۸ ةنس



 ناخدلا ةروس

 7 ) .ملعلا عيمسلاوه هنإ كبر نم ةمحر - هلوق ىلإ - نیل بتكلاو 2 «

 ليؤاتو ‹ ةكرابملا ةليللا یهو ردقلا ةليل ئه نآرقلا ابف لزنأ ىلا ةليللا

 هل وق :.ةاربلا ةليل.ىف : لیق ام
 قاعملا حور ىف. لاق . ةكرابم ةليل » :

 - یه :

 دیز نباو دهاجمو ريبج ناو ةداتق و سابع نبا نع ىور ام ّلع « ردقلا ةليل

 ٠ یه : ةعاجو ةمركع لاقو . مهعم رهاوظلاو « نيرسفملا رثكأ هيلعو « نسحلاو
 ' « كصلا ةليلو < ةكرابملا ةليللاو « ةمحرلا ةليل : ىمستو نابعش. نم فضنلا ةليل

 كصلاو ةءارعلا نينموملا هدابعل بتكي ىلاعت هللا نل نيريخألاب ةيمستلاو . ةءاربلا ةليلو

 لامعألا كص ىلع قلطت < ء صلخت اذإ ةءارب ئر ردصم ةءارلاو . ةليللا هذه ىف

 نم فصنلا ةليل ىنعي ) ةيللا هذه ق مالكلا ظاعولا لاطأو . اهاهاض امو نويدلاو ۱

 .اهیف خسنت لاج الا نأ ين رابخآ ةدع اورکذو « اهصاوخو اهلئاضف رکذو ( نابعش

 نب ركب وبأ ظفاحلا لاق :رحبلا و . كلذ نم ريسي ريغ فرط روشنلا ردلا فو .

 و « ايف لاج الا خسن الو « ىش اهیف حصيال : ىنرعلا

 ۱ . لعأ یلاعت

 :سابع نا لاق « مکح رمأ لك قرفي ابف» : ىلاعت هلوق تحت ىطرقلا ىو

 . قزر وأ توم وأ ةايح نم ناک ام ردقلا ةلبل ىف لباق . ىلإ ایندلا رمأ هللا ركح

 ۱ امهنإف ةداعسلاو ءاقشلا الإ : لبیقو . مهرغو « نسحلاو « .دهاجمو « ةداتق هلاقو

 ةكئالملا لجوزع هللا رمأ لوقلا اذه ىنعمو : یودهلا لاق . رعنا هلاق «ناريغتيال

 ی امركم اکو .لجوزع هملع يفر كلذ لاز لو < اما كلذ ين نوكي اك



۱۹۲ ۱ 

 بتكيو « تاومألا نم رم ءايحألا خسنيو « ةنسلا رمأ ايف مربي نابعش نم فصن ةليل

 ۱ : لاق ةريغملا نب فاع یورو . هحآ مهم نقد الو دحا مود از علف. جاا ۱

 ٠ حكنيل لجرلا نأ ىتح نابعش ىلإ نابعش نم لاجالا مطقت » : ل ىبلا لاق

 ةايل تناك اذإ » : لاق ای ىلا نعو ٠ « یولا ىف همسا جرحخ دقو هل دلویو

 سمشلا بورغل لزتي هللا ناف ؛ اهرامنا وموصو اهتليل اوموقف نابعش نم فصنلا
 ! هقزرأف قزرتسم الأ !هيفاعأف لتبم الأ ! هل رفغأف رفغتسم الأ : ل هدي ايندلا ءامس ىلإ

 نع هانعع ىذمرلا جرخو : یبعثلا هركذ « رجفلا :علطي ىتح اذك الأ اذک الأ

 ءامم ىلإ نابعش نم فصنلا ةليل لار لجوزع هللا نإ ١ : لاق رم ینلا نع ةشئاع

 ..ئندضلا ركب ىأ نع بابلا یو . E ی

 .ةاطرأ نب جاجتملا ر هفرعنال ةشئاع ثیدح .:. ىسيع وبأ لاق

 اذه فعضي ًادمحم تعسو 5 ةشئاع نع ةورع نع ريثك ىلأ نب ىيحي نع

 ةاطرأ ¿ وج « ةأوئرع+ نع ع مشي  ریثک لأ ن ییحب : لاقو «ثيدحلا

 رنک نب ىنيتي نم عسي م

 راتخاو « سورعلا باتك بحاص "الوطم ةشئاع ثيدح ركذ دقو :تلق
 ..ةءاربلا ةليل ىمست اأو «نابعش نم فصن ةليل مكح رمأ لک اف قرفی. ىلا ةليللا نأ

 ی اب بيج ايل جیل ذايب عضولا اذه ريغ ىف هيلع درلاو هلوق انركذ دقو

 أ لان: لاق موفلك نب ةعيبر انربخآ : لاق ةملس نبا داح ىور . .انيب ام ىلع
 ؟ ىه ناضمر لكى ف ردقلا ةليل تيأرأ « ديعس ابأ اي : لاقف هدنع انأو نسحلا لجر
 امف قّرفي ىلا ةليللا اهنإ « "ناضمر لك ف اهنإ ! وه الإ هلال یذلاو ىأ : لاق
 لاقو ۰۲« اهلثم ىلإ لمعو قزرو لجأو قلخ لک هللا یضقی ابیف « مکح رمأ لک
 توم نم ةنسلا ىف نوکی ام رذقلا ةليل ين باتکلا مأ نم بتکی» : سابع نا

 هذه ىف لاقو . « نالفا جحت و نالف جح : لاقي . جحلا یتح رطمو قزرو ةايحو .
 هذهو . 6 قوملا ىف هنسا عقو دقو قاوسألا ىف ىشمي لجرلا ىرتل كنإ » : ةيآلا
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 اذه ان کد دقو . قلل | باساب نيلكوملا ةكئالملل یه ان ةنسلا ماكحأل ةنابالا
 . افنآ ییعلا

 . ردقلا ةليل اأ ىلع ءاملعلا روهمج + : ىبرعلا نب , ركب وبأ ىضاقلا لاقو ۰

 ىف لاق ىلاعت هللا نأل «لطاب وهو « نابعش نم فصنلا ةليل ان .لاق نم مهأمو
 نأ ىلع صنف « نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش » : عطاقلا قداصلا هباتک
 ٠ « ةكرابم ةليل ىف » : هلوقب انهاه ليللا هنامز نم نبع مث « ناضمر هلوزن تاقيم
 نایعش نم فصنلا ةليل ف سیلو . هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دقف هريغ هنأ معز نف

 اهيلإ اوتفتلت الف ؛ امف لاج الا خسن ىف الو اهلضف قال « هیلع لوني ثیدحب

 . ( یرشح زلا )

 عقيو « ةءاوبلا ةليل ىف ظوفحملا حوللا نم كلذ خاسنتسا ی ادب : لیقو
 ىلإ بورحلا ةخسنو « لیئاکیم ىلإ قازرألا ةخسن مفدنف ؛ ردقلا ةليل ي غارفلا
 بحاص ليعاسإ ىلإ لامعألا ةخسنو « فسعلن او قحاوصلاو لزالزلا كلذكو لیربج
 . هظفلب یببتنا - تولا كلم ىلإ بناصلا ةخسنو « مظع كلم وهو ايندلا ءامس

 هنع ىلاعت هللا یضر سابع نبا نع ةياور ىناعملا حور ىف يسول الارکذو
 نابعشرنم فصنلا ةليل اهلك ةيضقألا ئضقت » : لاق هنع هللا يضر هنإ : هصن ام

 ىلع ركذ اب ضرتعاو . «ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل اهبابرأ ىلإ مستو

 .نابعش نم فصنلا ةليل ال ردقلا ةليل ىه.ةروكذملا ةليللا.نأ ىلع رهاوظلاب لالدتسالا

 نآرقلا نایب ىف ىوثاهللا انخيش لاق هبو . ىهتنا - رهاوظلا شدخبال هنأ لع ربدت نمو
 . رابخألا نم ةءاربلا ةليل ىف ئآر ام توبث ريدقت ىلع اذه هنإو

 نيرسفملا نسم روهمجلا هيلع دمتعا ىذلا حيحصلا نإ : مالكلا لصاحف -
 هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش » : لاق ثيح نآرقلا رهاظ وه ىذلاو نیئدحلاو

 :رهش ق ردقلا ةليل یه ناحدلا ةيآ ی ةكرابملا ةليللاب دارملا نأ وه هو نآرقلا



 ی ۱۹

 . لضف ىف رابخألاو ثيداحألا نم یوزر i نابعش نم فصنلا ةليل ال « .ناضمر

 تناكنإو یهو ؛ تاياورلا هذبم هتوبث قلعتيال لقتسم رمأ اذهف نابعش نم فصنلا ةليل

 E يا نت عج زيكو قربا د ترعب دق کلو مخ نع :زل ال

 . ملعأ هللاو : لامعألا لئاضف یف هب لمعي اذه

 یامج ان لزن نآرقلا نإ اقبل : ةكرابملا ةليللا ف نآرقلا لوزنب دارلا
 ۱ ىلإ ةلح اهف هلازنإب دا لا نإف ؟ ردقلا ةليل ىف هل وزا فیکف ۰ ةنس نرشعو ثلث
 نم ناک لقأ وأ ةنس نیرشعو ثالث ىف لازنالاف ؛ ظوفحملا حوللا نم ايندلا هایم

 نم هيف لزنأ ىذلا لحما نأ رکذو . هريغو نا رج نبا نع اذه یورو . ایندلا ءایم

 .(یناعلا حور ر هيلع لزن لزنول ثیحب ةبعكلل تماسم وهو رومعلا تيا ءایسلا كلت

 .سابع نبا نع متاح ىنأ ناو دليلا ناو رصن نب دمحم جرخأو : كلذ دعب هيفو
 ام ردقلا ةليل ی باتکلا مأ نم بتکی: :كلذ ىف لاق هنأ هنع ىلاعت هللا یضر

 توكل ےک ایم وآ ا «.قزر . نم ةسلا ين :نوکی
 )۳: ۹ وي ) تالق ج جاا

 نع هداتق یورو : یطرقلا لاق : ناضمر ىف تلزن اهلك ةيوامسلا بتکلا "
 « ناضمر نم ةليل لوأ ىف ميهارإ فصع تلزنأ » : لاق ايب ىنلا نأ ةلئاو

 نم رشع :ىنثإل روبزلا تلزنأو « ناضمر نم نيضم تسل ةاروتلا تلزنأو ٠
 عبرأل نآرقلا لزنأو .« ناضمر نم تلخ رشع نال لیلا لرنأو « ناضمر
 نبا ةياؤر قبس دقو : : تلق . ,115(2- "جرج نیطرق) 6. ناضتو نم عي رو

 :- هظفلب ی ا عباسلا هلو ی سابع



 « نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عيت الو اهعبتاف رمآلا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث

 رد يا بالا تق ابا دلو بن هن يه

 ۳ متر ی لاا جردب
 نظ : ىبرعلا نا لاق : مالسلا میلع ءايبنألا نم انلبق نم عئازش مکح ٠

 عرشب سيل انلبق نم عرش نأ ىلع ليلد ةبآلا هذه نأ للعلا ىف ملكتي نم ضعي

 نأ رکتن الو . ةعيرشب ةيآلا هذه ىف هبمأو لع یبلا درفآ لاعت هللا نال . انل
 نم هع رو ی روش اين با اغار « ةعيرشب نادرفم هتمأو فَي یبلا

 اب + وكيل م ما ؟ ال مأ هصابتامزلی له.مانثلاو: جملا ضعفت لئلبق.نم .عررش

 هتعيرش محب وهف حدملاو نيسحتلا هجو ىلع انلبق نم عئارش نم ياا انيبن هب زبخأ
 ۱ . علي دمحم ةعبرش هنأ ثيحب الإ هعبتن الف ؛ ول

 هبلقو هم" ىلع متخو مع ىلع هللا هلضأو هاوه هنهإ ذحتا نم تيأرفأ » ۱

 ؟«نورک ذت الفأ ؟ هللا دعب نم هيدبم نمف ةواشغ هرنعب ىلع لعجو -

 نم بیجعت هيف : عنشآ معلا لوصح دعب هنأو هجو عنشأب یوفا عابتا مذ ٠
 ۱ غيلبلا هيبشنلا ىلع مالکلاف < هدبعي هنأكف ىوهلا ةعواطم ىلإ ىدحلا ةعباتم كرت

 نم هسفن ىوه عاطأ نف ؛ هعاطأ نمل دبع أرملا نأ ىلإ ةراشإ هيف ةراعتسالا وأ
 + .مهردلا دبع. : ا چر يب اذه لب فر اول هک اهلا تارهش
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 كلذ : ةداتفو نشو « سايع نبا لاق : ىطرقلا يفو . ةجوزلا دبع« رانیدلا دبع

 ( ىوه ) یعس ام : یعشلا لاقو . هبكر الإ ايش ىوبي الف هاوه هنيد ذا رفاكلا

 .-نانلا ىف هبحاصب یوهب هنال

 لاق «همذ الإ نآرقلا ىف یوه هللا ركذ "ام :هنع هللا یضر شاع نما لاقو

 ناکو هاوه عبتاو» : ىلاعت لاقو « بلکلا لثک هلثف هاوه عبتاو » : ىلاعت هللا

 لاقو « ملع ريغب مه ءاوهأ اوملظ نيذلا عبتا لب » : ىلاعت لاقو « اطرف هرمأ

 عبتت الو» : ىلاعت لاقو «هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نم لضأ نمو » : ىلاعت

 . ( هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا

 2 ىلا نع هنع هللا یضر صاعلا ن ورمع نب هللا دبع لاقو

 ةمامآ وبأ لاقو . « هب تئج امل ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤيال»

 هللا ىلإ ضغبأ هل ءاسلات حت دبع ام » : لوقي فَي ىنلا تعمس : هنع تلا ىضر
 8 يو ۰

 . « ىوه نم

 لاقو . كءاودف هتفلاخ ناف كعءاد كاوه : ىرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو

 . هتأف كاوه نم امهدعبآ رظناف امهر ردت لو نرمآ يف تککش اذإ : بهو

 كبسحو . هنم ةيافك هيف ام ىلإ انرشأو « باوبآو بتک بابلا اذه ىف ءالعللو

 ةنجلا ناف ء یوها نع سفللا یهنو هبر ماقم فاخ نم .امأو » : لاعت هلوق

 .  یوالا ىه

 , هيلع هللا ةمحر یوناهنا انخیش لاق « لع ىلع هللا هلضأ » ا لوقو

 عوضو عم قيرطلا نغ لض نم ةعانش ةدايز ىلع عان : كولسلا لئاسم ىف

 نم اوذخأ امل ابصعت نوفيزي مث ملعلا ىلإ نوبسني اننامز یف ريثك مهو « هل قحلا

 1 . ىنامألاو موسرلا نم مهخناشم
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 .. رهدلا الإ انكلهي امو ايو توم ایندلا انتایخ الإ ىه ام : اولاقو »

 « نونظب الإ مه: نإ ٠ اع نم كلذب مه امو

 لصألا ىفرهدلا : بغارلا لاقو . نامزلا نم صخأ رهدلا : ىناعملا حور ىف
 ؛ ةريثك ةدم لك نع هب ربعي مث « هئاضقنا ىلإ هدوجو أدبم نم ملاعلا ةدمل مسا

 كالهإلا ةيلهاجلا لهأ دانسإو ..ةريثكلاو ةليلقلا ةدملا ىلع عقب هناف نامزلا فالخب

 :لجوزع هللا رمأب حاررألا هضبقو تولا كلل مهنم راکنا رهدلا ىلإ بئاصلاو

 « ىلاعت هللا دنع نم ةردقم اهنأ مهلهلجل هيلإ ًاقلطم ثداوحلا نودنسي اوناكو

 ٠ ىلاعت هللا دوجوب نوفرتعن ءالؤهو «-رهدلا ىوكش نم ةءولمم كلذب مهراعشأو
 . ريثأتلاب رهدلا لالقتساب لوقي لكلاو « ةيرهدلا ريغ مهف

 ءرهدلا بس نع ىبنلا ءاج دقو : ليصفتلا نم هيف امو رهدلا بس زوجم ال

 مك احلاو دوواد وبأو « رهدلا وه هللا نإف ؛ رهدلا مكدحأ بسی الو ملسم جرخأ

 : لوقی مدآ نبا ىبذؤي ۰ ۱ لجوزع هللا لاق 8 لسم طرش ىلع حیحم : لاقو

 « هراهنو هليل بلقآ رهدلا انأ ىنإف «رهدلا ةبيخاي :مكدحأ لقي الف ! رهدلا ةبيخ اي
 تضرقتسا » : لجوزع هللا لوقی : اضيأ لس طرش ىلع حیحم : لاقو مكاحلاو

 اأو ! هارهداو : لوقي « ىردي ال وهو یدبع یتتمشو « ینضرقی ملف یدبع
 اهددجأ ىلايللاو مايألا انأ : لجوزع هللا لاق «رهدلا اوبست ال٠: قيببلاو « رهدلا
 «ثادوحلاب یئالا وه ىلاعت هللا نأ كلذ ىنعمو . « كولم دعب كولع قآو , اهيلبأو

 . لجوزع هللا ىلع بسلا عقو لعاف هنأ ىلع. رهدلا متيبس اذإغ

 مالكو « رفك وهو ىلاعت هبس ىلإ ىدؤ.ي هنأل « ةريبك هبس مهضعب دعو
 هجتي یذلاو ¢ ةريبك هنوك نع الضف « مارحال هوركم كلذ نأب حیرص ةيعفاشلا

 ‹ ةههاركلا ىف مالك الف نمزلا هب دارأ ناف هبس نم نأ وهو ۰ ليصفت كلذ ىف
 هللا الإ سيل هنإف قيقحلا رثوملا دارأ اذإ هلثمو « رفكلا يف مالك الف لجوزع هللاو
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 انهه مهمالک رهاظو «:هريغو رفکلا لاتحال ددرتلا لحم اذهف قلط ناو « هناحبس

 ضعب لاق اك  ىلاعت هللا ىلع هقالطإو « نمزلا هنم ردابتلا نأل « ةهارکلا اًضيأ

 ىلاعت هللا ءامسأ نم رهدلا ظفل نكي مل اذه لجألو ءزوجتلا قيرطب وه امن  ةلجألا

 ىلاعت هللا نإ ىنعملاو زوجتلا ليبس ىلع ءاج ثيدحلا يف هنإف « نيملسملا نم دحأ دنع

 . ( راصتخاب ىناعملا حور ر ثدحي ال ضیقلا .ربدملا فرصلا ىأ رهدلا وه

 ! دمحلا هللو ¢ ةيثاحلا ةروس تمت



 فاتحالا ةروس

 « نیقداص منك نإ - هلوق ىلإ - هلل نود نم نوعدت ام میآرآ : لق»

 دانسإب ىور اسم عمسلا نمو « عمسلا وأ لقعلا لیلدب الإ لبقت ال یوعدلا

 - هلوق وهو لوقعلا اهلوأف  اهرسأب ةلدألا كلاس نايب هيف : یبطرقلا لاق : لصتم

 جاجتحا وهو « تاومسلا ىف كرش منل مأ ضرألا نم اوقلخ اذ ام ىنورأ » :: ىلاعت
 مث . عفني الو رضي ال هنإف هللا نود نم ىعدي نأ حصي ال داملا نأ ىن لقعلا ليلدب

 . « ملعلا نم ةراثأوأ » عمسلا ةلدأ نايب هيف « اذه لبق نم باتکب ینوتیا » : لاق

 « يلع نم ةراثآ وأ ۱ هداتقو نحرلا دبع نب ةملس وبأو نارهم نب نومیم لاقو

 ةمركع لاقو . علبق ناك .نع اهنورثأت ةياور : دهاجم لاقو . مع نم ةصاخ

 يبطرملا لاق . نسحلا دانسالا وه : یطرقلا لاقو . ءايبنألا نع ةياور : لئاقمو

 هانعم نوكي نأ زوجمو « ملع نم ةيقب هانعم نوکی نأ زوجيو : لاوقألا درس دعب

 هدنس حص امم هب ثدحتي ام روئالاو « نيلوألا بک نم اروثأم اعيش |

 لی هيف : فيعضلا دبعلا لاق : باتكلا ماقم موقي حيحصلا دنسلاب روثألا >>
 توبث ىف باتكلا مح ىف ناك لصتم حيحص دنسب ناك اذإ ءايبنألا نم روثأملا نأ ىلع

 نيقيلاو عطقلاب الإ تبثي ال ىلا نيدلا لوصأب قلعتي ام ىح < ماكحألا

 . نم روثأم لع وأ بانک نم عمسلا ليلدب مهنم بلاط هئاحبس هللا نإف

 ۱ ۲۳ عا د . نيقباسلا ءايينألا

 ` ندا جرا .: هما حور يف لاق : لمرلا ملع رابتعا ىن ةيشلا ةلازإ
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 ينلا نع سابع نبا نع هيودرم نباو « ىناربطلاو « متاح ىنأ ناو « رذنملا ناو

 كلذ یورو . « طحللا » لاق « مع نم ةراثأ وأ » : لجوزع هلوق ىف يلع
 ثيدح ىف اک « لمرلا ملعب رسفو هنع یلاعت هللا ىضر سابع نبا ىلع ًافوقوم

 فداص نف «طخمب ءايبنألا نم ىن ناك و » ًاعوفرم هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ

 ناك طخ » « ملع نم ةراثأ وأ » 09 ا ا ن اور قو« ل طع لع
 ها * ىش هنأو « لمرلا لع رمآ ةيوقت ىف رهاظ اذهو . « ضرالا ى برعلا هطخي

 :رحإا فو . هلع نم بلطي مالک كلذ فو . رومألا ضعب ىلإ دشريو « هجو
 ناک بارلا ف طحلاب ةراثإلا هنع ىلاعت .هتلا یضر سابع نبا ریسفت.حصی نإ .: ليق

 لد لع رهظ هبو : تلق . یهتنا  مهلئالدو مشاوقأبو عیب کیت باب نم كلذ

 يلعأ هللاو « "ی مش ىف لمرلا ملع رابتعا ىلع هنم ةلالد ال هنأ اضيأ ريسفتلا ..

 نإ مكبالو ي: لعفي ام.ىرذأ امو لسرلا نم اعدب تنك ام :لق »
 « نيبم ريذن الإ انأ امو ىلإ ىحوي ام الإ عبنآ

 مزلي ال هنأو « هبر نم هيلإ ىحوأ ام یوس يي لوسرلا نع بيغلا ماع ین
 هنأ نسحلا نع ريرج نبا جرخأ : ةيويندلا ثداوحلا عيمجي ًاريبخ نوكي نأ. ىنلا
 ۱ ذخأ نيح ةنملا ىف هنا ال لع دق ۰ ىلاعت هللا ذاعف ةرحآلا ىف امآ : ةيالا ىف لاق.

 ءايبنألا تجرخأ اك جرخأ أ ءايندلا ف ىف لعفي ام یردآ ام نکلو . لسرلا ق هقاثيم

 مكي الو . للبق نسم مالسلا مهي اع ءايبنألا تلتق انك لتقأ مأ ىلبق نم مالسلا مهیلع

 فوسخا مأ فدق ءامسلا نم ةراجحلاب ةيمرملا ىمأ مأ«ةقدضملا یتمآ مأ «ةبذكملا ىتمأأ

 هناحبس لوقي « سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذاو » هيلإ ىحوأ مع . ًافسخ اه

 ۱ . لتقی ال هنأ مالسلاو ةولضلا هيلع فرعف قالا یا هک :لاعتو :

 نيدلا ىلع. هرهظبل قلا نيدو یدهلاب هلوسر لسرأ یذلا وه » ىلاعت هللا لزنأ مث
 هناحبس لاق مت . نايدألا ىلع كنيد رهظيس هنأ هسفن لع كل دهشأ : لوقي « هلك :

 « نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو یهیف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو» هتمأ ف

 .. ( اعلا حورز هتمأب عنصي امو هب عنص امب ىلاعت هللا هربخأت
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 قهر نیکرشمل الع ىنلا لوقب نأ لاعو :" ىطرقلا لاق

 .تام نم نأ رخ هتام لإ هلعبم لوأ نم نم يفي لري و ؛ ةرحتلا قا« كب الو ىف

 دقف + ةلجلا+ى وهف:هعاطأ وا همتاو نامالا لع تام نم « رانلا ىف دلم رفكلا ىلع

 ٠ ىلإ - نسحلا لوق ةسبالا يف حيحصلاو . ةرخآلا ىف یو هب لعفي ام قلي ىآر
 مهايإو هقحلي ام ا یردب ال . هنسحأو لوق حصأ اذهو : رفعجوبأ لاق  هلوق

 ملعأ تنك ولو » هلثمو . رقفو ىغو « ءالغو صخرو « ةعحصو ضرم ننم
 م « ريبو .ريذ الإ انآ نإ ءوسلا ىتسم امو زیمنا نم ترثکتسال بيغلا

 ال دارسملا : لاق كاحضلا نع ىناعملا حور ىف هركذ ام ةیالل نناثلا هيجوتلاو

 .الو « داهجلاو عئارشلاو فيلكتلا باب ىف هب نورمؤت ام الو هبرموأ ام یردآ

 . ىحولا ةهج ريغ نم ةيرادلا ین ىلع ىنعملا نأ هراتخأ ىذلاو . ناحتنالاو ءالتبالا ىف

 .ةيويندلا رومألا ىف كلذ ناك ءاوسو « ةيلامحإ وأ ةيليصفت ةياردلا تناك ءاوس

 هتافصو ىلاعت هللاب ملعلا نم ىرأ ىتح ايندلا نم .لقتني مل هنأ دقتعأو . ةيورخ الا وأ

 الو . نيملاعلا نم هريغ دحأ هتوي ملام ترو" معلا دعي ءايشألاب ملعلاو < هنوئشو

 الثم ديز عصي امب لا مدعك ةيئزج ةيويند ثداوحب معلا مدعب لاک تاوف دقتعأ

 ةنإ : لئاقلا لوق انسح ىزأ الو . هدغو همون ىف هيلع یرجی امو هتیب ی

 لاعت هللا هعلطا جم هنإ : هلدب لاقي نأ نسحتسأو «بیغلا معي مالسلاو ةاولصلا هيلع

 . كلذ وحن وأ « هايإ هناحبس هملع وأ « بيغلا ىلع

 «تایئزلبا و تایلکلا نم ئش لک مع .ءايلوألا ضعبل بسنب نم ىلع در ةيالا فو

 یالیلا رداقلا دبع خيشلل بوسنلا عسماجلا دجسلاربنم ىلع اًبيطخ تعم دقو

 ىل لاقو ! ىسفن نم ىب عا تنآ اي : توص لعاب لاق ةعمجلا موي هرس سدق

تبانم ینح ىنم یش لک عی هرس سدق خيشلا نأ دقتعآ ىنإل : ضعب
 . یرعش 

 نم الإ يسب نيكل « ا هللا لوسر ىلإ بسني نأ ىغبني ال امم كلذ لثمو

 7 . ( ىناعملا حود. هالوم دبعلا قتيلف ؟ هاوس
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 ىف هرس هللا سدق یوناهتلا انخیش :هراتخا ىذلا وه نناثلا هیجوتلاو : تلق
 ها نئازخ یدنع+ مکل لوقآ ال لق د : ىلاعتب هلوق لثم هن] :: لاقو «.نآرقلا نایب

 دز( ناو بها نم نزن موفق لاق مث « بيغلا:ملعأ الو

 « نيملسملا نم يناو كيلإ تبت ينإ  هلوق ىلإ - ًاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو» :
 ندلاولاب ناسخإلا ةيصو دعب ةبآلا هذه ىف : دلاولا ىلع ةدلاولا قح مدقت

 بألا ناکنلو دلولا ةيبرت يف اهقاشمو مألا مراكم ركذب هناحبس هللا صخ اعيمج

 ۱ .؛رثكأو دشآ دلولا ةيبرت ىف مألا هراکم نال كلذو «قاشلا لمح ىف اهل اكيرش اضيأ

 هنأ ةربتعملا ثيداحألا ىف كلذ ورو انك بلا ىلع مألا قح ميدقت ىلإ ةراشإ هیفف "

 ابا رعد ۰ نا م الوآ مالا تح يال رکذ قوقحلا نع لث ال وای

 . الاث كلذ دعب

 لا هل لات نان عاضرلا ةدم رثكأو « رهشآ ةتس لمحا ةدم لقأ
 دم لقأ نأ ىلع ءاعا نم ةعاجو هنع هللا يضر سابع ناو ههجو هللا مرك ىلع ۱

 ىلاعت هلوقلا نالوح لاصفلل نيثالثلا نع طح اذإ هنأ ال  رهشأ ةتس لمحلا
 لاق . ءابطألا لاق هبو «كاذ لمحل ىتبي « ةعاضرلا متي نأ دارآ نا نلماک نیلوح» ۱

 تدلو ”ةأرمإ تيأرف « لمحلا نم لادقم نع حفلا ديدش تنك: سونیلاج .

 ۱ . كلذ .دهاش هنأ انيس نبا ىعداو . ةليل نينامتو عبرأو هال

 انيس نبا لاقو « هيلع لدي ام میظعلا نآرقلا ىف سيلف لمحلا ةدم رثكأ امأو .

 ا مضر هر قلا لك هب نأ نم ةهج نم لب : افشا ىف .

 ناويح لكل لمحلا ةنمزأ : لاق هنأ وطسرأ ىكحو . هنانسأ تتبن ين دلو لمحا ىنس ۱

 ۱ «ةيناثل تعضو امبرو « رهشآ ةعبسل ةأرملا تعضو امبرف « ناسا یوس ةطوبضم

 . ( فاعلا حور رصم لثم ةنيغم دالب ىف الإ نماثلا ىف دلولا شيعي القو



۳۰۳ 

 « نينس عبرأ : تاياور كلام نعو «.ناتنس : ةفينح وبأ لاقف < اهرثكأ ىف
 روهشلا ٠ ناتياور دمحأ نعو <« نينس عبرأ : ىعفاشلا لاقو « ينس سمخو

 . لوق ةفينح ىنأ لوق هجو . .ةةفينح ىبأ بذک یرخ لاو 2 ىعفاشلا بهذ " ۱

 ةكلف ردقب ولو ننس نم رثکآ همآ نطب ىف یی ال دلولا ٠ :اهنع هللا یضر ةشئاع

 دل « « ًاعمس الا لاقي ال هلثمو : لاق . « لزغم لط ردقب ولو :ةياور يو ٠٠ لزغم

 :ایبم ةحصلا ريدقت ىلع اهوق نوكي نأ لمتحي : تلق . ىأرلاب كردت ال ثاردقلا .
 ةيآلا هذه لالدتسالاو «یعفاشلاو كلام لوقک ةداعلا نایرج ين ةبرجتلا ىلع ٠

 مالکلا رم دقو ؛ زوجي ال ًارهش نوثالث عاضرلا ةدم نأ ةفينح ىلأ بهذم ىلع

 ۰( 404 ۰ م فاقحألا روس ىرهظم ر ءاسنلا ةروس ىف هيف

 هبو « ناتنس مرحتل انف بجوي یتا عاضرلا ةدم . : ءاسنلا ةروس ىف لاق

 ٠ نب ديعسو « كلامو .. دمحأو ۰ ىعفاشلاو ۰ نسحلا نب دمحمو « فسوي وبأ لاق
 « ىنطقرادلا امهاور سابع ناو رم نع ىورملا وهو .ىبعشلاو ةورعو « بیسلا
 ءرهشو ناتنس كلام نع ةياور قو . ةبيش ىأ نبا اهجرخأ دوعسم نباو ىلع نعو
 تيجو لا نیلا ىلإ جات ماد ام ىرخأ ینو «نارهشو ناتنس ىرخأ ىو

 ۱ . نينس ثالث : نورعا لاقو < رهشآ ةتسو ناتنس

 ر ا ا تادلاولاو » :ىلاعت هلوق انل

 هلمحو » : لاعت هلوقو « مالا ىلع دیزم الو امهب مالا ىلاعت هللا لعج « ةعاضرلا
 هلوقو . ناتتس لاصفلل یبف « رهشأ ةتس لمحلا ةدم ىندأو « ارهش نوثلث هلاصفو
 ىف ناك ام الإ عاضر ال» : ا هلوقو . « نيماع ىف هلاصفو » : ىلاعت
 : درفت: لاقو « هنع هللا یضر سابع نا ثیدح نم ىنطقرادلا هاور « نلوح

 نبا لاقو « یلجملاو دمحا هقثو انکو « اظفاح ةقث ناکو لیمج نب ميلا هعفرب

 + هفقوف « ةنييع نیا نع روصنم "نی دیعس هاورو . طلغپ ناك :: یدع

 رکذ غ ارهش نوثلث هلاصفو هلمحو ١ : لاق ىلاعت هنأ ةفينح بأ لوق هجو



f, 

 بورضلا لجأک اهاکب.ابهنم دحاو لكل ناکف « ةدم اه برضو نيئيش ینین 

 اهنع هللا یضر ةشئاع لوق لمحلا ةدم ين صقلا ماق هنأ الإ «:نیصخش ىلع :
 » ةدم :یبف « لزغم ةكلف زدقب ولو نیتنس نم رثكأ همأ نطب ىف ىي ال دلولا
 ر ا . رهاظلا ىلع لاصفلا

 لمحلا ةدل اصقنم ةشئاغ لوق لعج نإ : اهدحأ « هوجوب ئشب سيل اذهو

 مالسلا هيلع هلوق لعج نم ىلوأ سیل :  :ىلاعت هلوقو « نيلوحلا دعب عاضر ال
 ةقيقحلا نبب عمجلا ذئنيح مزلي هنإ : اناث . عاضرلا ةدمل اصقنم « نيلماك . .نيلوح و '

 نورشعو آل رابعا ب دارب ثيح « ارهش نيثالث » طفل ی زاحماو

 نوثلث لاصفلا رابتعابو ًارهش . ۱

 ريغت نم دب ال هنأ 2 رحآ هجو هرغو ةفينح ىلأ لوقل رکذو : لاق مث

 دحي ملو هربغب اهنم ىبصلا دوعتيل ةدم ةدايزب كلذو « نیلاب تابنإلا عطقنيل ءاذغلا

 ٠ ةتسب ةفينح وبأ هردقو .. ةعبرأ'لصف ىلع لمتشي هنأل لوحب رفز هدحو « ةدايزلا
 :  عيضرلا ءاذغ رئاغي نينحلا ءاذغ نأ ىلإ ًارظن « لمحلا ةدم ىندأ هنأل نهشآ

 رابتعا مزليل نلو لبق نيلا ريغ عیضرلا ماعطإ مرحي ل عرشلا نإ : الق
 وهو «نلوحا لبق نبللا عم ماطلاب دوعتي نأ زاجف «نيلوحلا ىلع دوعتلا ةدم ةدايز
 ۱ ما هوس يروم ریش زی ماه را

 ىلع ناك نإو ىوتفلا نإ : نآرقلا نايب ىف خئاشلا فرشأ انخیش لاقو ۱

 نم نکلو « عاضرلا . ةمرخ ىف رؤي ال نيلوحلا دعب عاضرلا نإ روهمجلا لوق
 ًاجورخ ةحك انم رمأ ىف طاتحي نأ انيلإ بحأ اًرهش نیئالث ىلإ نيلوح دعب عضترا
 . ملِعأ ىلاعتو هنإحبس هللاو . فالبلتا نم

 «  ةنس يبرأ غلو هاش غلب اإ ىتح  هلوق : دشألا ىنعم ىف مالكلا ۱

 .ديكأتلل فطعلاو «دشألا غولي هنإ :مهضعب لاقو «دشألا غرولب ريغ هنأ رهاظلا»

/ 
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 هقلخ ادج ىوقتي - نيعبرألا ىنعي ردقلا - اذه غلب اذإ ناسنالا نا دحاو ريغ رکذ و

 نم هجو ىلع هذي رج ناطیشلا» ثیدح ۱ ىو ءدعب هلئاز, داکی الف هيلع وه ىذلا

 حتفلا وبأ ج رخأو . « ! حلفي ال هجو یاب : لزقبو بتي و نيعبرألا ىلع داز ۱

 نم » ًاعوفرم هنع هللا یضر سابع نبا نع كاحضلا نع ربیوج قیرط نمىدزألا

 . « راثلا ىلإ زهجتيلف هرش هريخ بلغي ملف ةنس نوعبرألا هيلع أ .
 الدتسم هفالخ لإ رخفلا بهذ و . نّيعبرألا دعي: الإ ىن ثعبي : ليقو

 هنأ ىلإ نیرحنآ یف ىبرعلا نبا بهذ . نييبص السرأ مالسلا امبلع يبحبو یسیع نأب .
 امهنأب يحنو ىسيع ىتيآ اولوأتو « عقي مل هنأ الإ ىصلا ثعب هناحبس هللا ىلع زوج
 عقاولاو ءاهريغو تايآلا ىف. ريثك هلثمو « لعفلاب لصح اعال لصحیم اع رابخإ

 ۱ . . ( ىلا ح ور ) غولبلا دعب ثعبلا ةالؤه دنع

 « ةنس نوثلثو ثالث .دشأ .: ةداتقو سابع نا نع. یور : :صاص+جلا لاق .

 5 سی و قو غلب وه :۰ یعشلا لاقو ٠

 ۱ . ٠ .صضاصخلل نآرقلا

 . ةرجملا نم ۸
 د 4



 افعال ع
 دمع ةروس

 اودشف مهومتنخلأ اذإ یتح باقرلا برضف اورفک نبذلا متيقل اذإف »
 «اهرازوأ برخلا عضت ىتح « ءادف امإو دعب ًانم امإف «قاثولا

 : ةمئآلا نب فالخلا نم هيفامو ؟ رافكلا ىراسأل ءادفلاو نملا زوم له
 نوكي نأ ىنا ناک امو لافنألا ةيآ تحت ىرهظملا ريسفتلا ىف هللا ءانث ىضاقلا لاق

 هللاو هرصخالا ديرب هللاو ايندلا ضرع نودیر « ضرألا ىف نخشي ىتح ىرسأ هل

 : لاقف ردب ىراسأ رمأ ىف نيملسملا راشتسا اا هللا لوسر نإ : « مكح زيزع
 لاقف . مكناوخإ مه امنإو مهنم مکنکم دق هللا نإ ؟ىرسألا ءالوه ىف نولوقت ام

 هللا كاطعأ دقو « كموقو كلهأ ا هللا لوسر اي : هنع هللا یضر ركب وبأ

 نأ. ىرأ ىنإو «مهقبتساءناوخإلاو ةريشعلاو معلا ونب ءالوه ؛مهيلع كرصنو رفظلا
 كب مهسدهي نأ یسعو « رافكلا ىلع انل ةوق مهنم انذخآ ام نوكيف مهنم ءادفلا ذخأت

 _ : لاق ؟ باطحللا نبا اي لوقت ام : ای هللا لوسر لاقف . ءادضع كل اونوکیف

 « ركب وبأ یآر ام ىرأ ام . كولتاقو هلوجرخأو كوبذك دق <« هللا لوسر اي

 هللا ملعب ىتح <« هقنع برضأف - رمعل بيرق - نالف نم یتکمن نأ ىرأ ىنكلو
 | « مهتداقو مهتنأو شيرق ديدانص ءالؤه . نيكرشملا ةدوم انبولق ىف تسيل هنأ
 ريثك ايداو رظنا « هللا لوسر اي : ةحاور نبا هللا دبع لاقو . مهقانعأ برضاف

 ! كمحر تعطق : لوقي ام. عمسي وهو سابعلا لاقف . اران مهملع همرضاف بطحلا

 ۱ . تیبا رج هللا لوسر لخدف

 نبا هللا دبع لوقب ذخأي : سان لاقو « ركب نأ لوقب ذخأي : سان لاقف

 نم نلأ نوکت ینح ماوقآ بولق نيليل لاعت هللا نإ : لاقف جرح مث . ةحاور |



۷۷ 

 ركب ابآ اي كلثم . ةراجحلا نم دشآ نوکت ىتح ماوقا بولق ددشي هللا ناو « نبللا
 : لاق مهاربإ لثم ءايبنألا ىف كلثمو . ةمحرسلاب لزني ليئاكيم لثم ةكئلملا ىف

 TE . « محر روفغ كنإف ناصع نمو یم هناف ىنعبتا نمف»
 زیزعلا تنأ كنإف مهرفغت ناو « كدابع مهنإف مهبلعت نإ» : : لاق ذإ مكرم نب

 ىلع ةمقلاو سأبلاو ةدشلاب لزني لیئزبج لثم ةکشللا ىف رمع اي كلثمو . « ميكحلا
 نم نرالا یلع رذت ال بر» : لاق ذإ حوسن لثم ءايبنألا ىف كلثمو . هللا ءادعأ

 ىلع سمطا انبر» : لاق ذإ یسوم لثم ءايبنألا ىف كلثمو . « ارايد نرفاکلا
 انقفتأ ول ٠ ملألا باذعلا اوورب-ىتح اونم الف « مهبولق ىلع ددشاو مهلاومأ
 هللا دبع لاقف . قنع برضبو ءادفبالا دحأ مهنم نئلفي الف «ةلاع متنأ « اکتفلاخ ام
 « مالسإلا رک ذي هتعمم هنإف ؛ اضيب نب لهس الإ « هللا لوسر اي : دوعسم نبا

 ةراجحلا ىلع عقب نأ فاخأ موي ىف ىنتيأر اف : لاق « خفي هللا لوسر تكسف

 , ءاضيب نب لهس الإ : مع هلا لوسر لاق ىتح مويلا كلذ ىف ىم ءاملا نم

 ركب وبأو يااا هللا لوسر اذإف ام هللا لوسر ىلإ رسم ادغ دغلا ناك الف

 تيكابت الإو“تيكب ءاكب تدجو نإف ؟ امكيكبي ام هللا لوسر اي : لاقف « نايكبي
 باذع باطخللا نبا فالح ف انبيصي ناك نو : اإ هللا لوسر لاقف . امكئاكبل

 _ أ مكباذع ىلع ضرع دقل ؛باطحلا نبا الإ هنم تلفأ ام باذعلا لزن ولو «ملأ
 . 6 ب هلم ةبيرق ةرجشل - ةرجشلا هله نم

 ءاتلاب ورمعوبأو رفعج وبأ أرق « نوكي نأ ىبنل ناك ام» : ىلاعت هللا لزنأف

 رفعج وب أرسقو ؛ روهمجلا أرق اذك , ىرسأ هل » ةيناتحتلا ءايلاب نوقابلاو ةيناقوفلا

 نم «ءرفكلا لذيو رافكلا نهويو لتقلا رثكي ىأ , ضرألا قف نخی یح ىراسأ

 ' ىف لاق ۰ ضرألا ىف ىرثألا نخشي ىأ فوذخم لوعفلاف « هلقثأ ضرلا هنخنأ

 ميف ةحارجلاب غلاب ىأ ودعلا ىف نخئأو هنهوأ ىأ انالف نخمآ : سوماقلا
 « ديري هللاو »ءادفلا ذخأب اهماطح « ايندلا ضرع» نونمؤملا اهيأ «نوديرت و
 . « مکح زب زع هللاو » هللا ند مکرصنو نيكرشملا لقب « ةرخآلاو باوث ميكلا



۸ 

 اورك املف « ليلق دموي نوملسملاو ردب موي اذه ناك ؛ سابع نبا لاق
 لعجف « ءادف امإو دعب اثم اما » :هلوقب مکمطا اذه ىلاعت هللا خسن مهئاطلس دتشاو
 اوءاش نإو « مهولتق اوءاش نإ : ! اراب ىرسألا رمأ ىف نينمؤملاو و هيل

 مااا + سرب ایک ينم معد

 هباء لدي اك « لتقلا ىرسألا ىف مامإلل زوجي هلأ ىلع ءالملا عمبأ : ةلئسم
 2 هللا لوسر لتق دقو . ةظيرق ىنبب ع هللا لوسر لعن اكو « ةيالا هله
 نی طیعم ىنأ نب ةبقعو « یدع نب ةميعط «ثراملا نب رضنلا ًاربص

 هلتق . راثلا : لاق ؟ ةيبصلل نم دمحم اي : طيعم ىلأ نب ةبقع لاق : « داشرلا

 . بل نأ نب له ما نو لالو نستا لوقا حلفألا ىبأ نبا
 عم مهرش عفد هيف نأل ۽ اا اشیا ىرآمألا قاف رئسا زوجمو : ةلئسم

 ةازغلا نم دحاول سيل : ةفيثح وبأ لاق انهه نمو , مالسالا لهأل ةحلصلا روفو
 ی وللا لتقب نأ

 برحلا راد ىلإ مهقالطإ. ىنعي ىراسألا ىلع نملا ىف ءالعلا فلتخاو

 ءانل ”ةمذ مهكر قو « سم, ريسأب ءادفلا فو « لالاب ءادفلا فو « ئش ريغ نم

 :ءاطعو « نسحلا لاق هبو « قاحسإو « ىروثلاو « دمحأو « یعفاشلاو « كلام لاقف

 « دمحمو « فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاقو . ىراسألابو لالاب ءادفلاو نلا زوجي

 زوحي ال : جيرج ناو « ىدسلاو « كاحضلاو ؛ ةداتق لاق هب و « ىعازوألاو

 ةفينح ىلأ بهذم نم روهشلا ىلع زوجي ال لالاب ءادفلا اذكو . الصأ نلا

 اذكو . ةجاح نيملسملاب ناك اذإ هب سأبال هنإ : ربکلا ريسلا فو « هيبحاصو

 ىرودقلا بحاص لاق هيو <« ةيفنح ىنأ نع ةياور ىلع زوحيال ىراسألاب ةادافملا

 . ىراسألاب ةادافلا زوجي هنإ : هابحاص لاق ام هنع نيتياورلا رهظأو ؛ ةيادهلاو

 نيجتحم كلام و ةفينح وبأ هزاجأف « انل ”ةمذ مالسالاراد يت ارارحأ مهکرت امأو

 . اوکلم مهنأل «كلذ زوج ال :دمحأو ىعفاشلا لاقو . ماشلاو قارعلا لهأب رمع لعق ام



۳۹ 

 ةناعإ برحل راد ىلإ مهدر نأ ءادفلاو نلا مدع ىف ةفينح ىلأ لوق هجو
 < لسلا ریسألاب الو لالاب زوج الف « ۱ انیلع ابرح نودوعي مهنإف « رافكلل
 فاضم ريغ یلاعت هللا نم ءالتبا هقح ی ناک مدي ىف یب اذإ ملسملا ریسالا نل
 . انيلإ فاضم مهريسأ عفدب ةناعإلاو « انيلإ

 : ةفينح وبأ لاق . «ءادف امإو دعب انم اهإف و : ىلاغت هلوق روهمجلا لوق هجوو
 « مهفلخ نم مهب درشف برحلا ىف مهنفقنت امإف» : : ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةبآلا هذه.

 : ىلاعت هلوق روهمجلا دنعو . « مهومندجو ثيح نیکرشلل القا » : ىلاعت هلوقو
 هنإ : سابع نبا لوق نم انركذ ال « خوسنم ريغ «ءادف اماوز اك يا
 . ةيآلا « دعب انه امإف » : ىلاعت هللا لزنأ مهن :اطلس دتشاو نوملسلا رثك ال
 زاوج ىلع .عامجإلل < ىراسألا ريغ هب دارملا نکن ار : لاعت هلوقو

 . انيل "ةمذ مهکرت زوجي : ةفينح وبأ لاق. دقو . مهقاقرتسا

 نأ : نيصح نب نارمع نع یذم رتلاو د واد وبأو « هح ىف اسم ج رجا

 جرخأو . هی لجرب نیملتلا نم نیلجر یدف فب هللا لوسر
 اثوزغ» : لاق عوک الا نب ةملس نع ةعبرألا نتسلا باحأو سو « دمآ
 ةيعاس ا ار ها لوسر انیلع هرمآ ركب نأ عم ةرازف
 قنع ىلإ رطنأف هيلع لبق نم يف انرمأ

 ,ىلوأ ملسملا صیلحت نإ : ريدقلا حتف ىف ماهلا نبا. هع باجأ دق : تلقأ )١(

 ىذلا ررضلا نم رکذ امو . ةميظع ملسلا ةمرح نأل « هب جافتنالاو ٍرفاكلا لتق نم

 صخش ررض هنأل < مهنم صلختب ىذلا ملا رهاظ هعفدي میل هتفدب الا دوعب

 صيلخت ةليضف یی مث « ناکاکتیف ۰ رهاظ هلثم دحاو همت عرقیف دحاو

 مالا نبا حجر اذه لجأالو ۰ جيجرت ةدايز ىغبني امك هللا ةدابع نم هنيكمتو ملا

 . ( فلؤم ) روهمجلا كلسم قفاوت يلا ةياورلا ةفينح نأ بحذم نم.



۳۱ ١ 

 مهني موس تیمرف « لبجلا ىلإ ینوقبسی نأ تیشخف : یرارثلا مف سائلا نم

 ةرازف ینب نم ةأرما مهفو مهقوسأ مهب تثجف « اوفقو مهسلا وأر ألف ؛لبلبا نيبو
 مهب تيتأ ىتج مهتفسف 3 برعلا نسحأ نم اهل ةنبا اهعم مدأ نم عشق اهلع

 ملا لوسر ىنيقلف « ابوث اه تفشك ام ةئبدملا انمدقف . اهتنبا ىنلفتف « ركب ابأ

 دق « هللا لوسر اي : تلقف . ةأرملا ىل به « ةملس اي : لاقف قوسلا ىف
 هللا لوسر ىنيقل دغلا نم ناك اذإ ىتح « تکسف . ابوث ال فشک امو ىنتبجعأ
 كل ىم : نقف ! كوبأ هلل « ةأرلا به « ةملس اي : لاقف قوسلا ىف عي
 ىدفف < الدي هللا لوسر اهب ثعبف ١ ابو ال تفشك ام هلو « هللا لوسر اي
 ۱ . «ةكمب اورسأ اوناک نيملسملا نم اسان اهب

 الع هللا یشر ةشئاع ىلإ هقيرط نم دوواد وبأو هدنسپ قاع نبا یور و
 هللا لوسر تنب بنیز تشب مهاراسأ ءادف ىف ةكم لهأ ثعب امل» : تلاق

 اهئاخدأ اهنع هللا یضر ةجيدخ تناك ةدالقب هيف تثعبو لاب صاعلا ىبأ ءادف ىف

 ةقر اه قر كلذ ۾
 !اه ىذلا ودرتو اهريسأ اه ارقلطت نأ متر نإ : هباععال نوو «. ةليدش
 نأ هيلع لقعأ دق ع ىنلا ناکو» : دازو هححو مک احلا هاورو . « اولعفف

 ای هللا لوسر هيلع نم نم نأ قاسا نیا رک ذو . « لعفف « هيلإ بيز لحب
 یحملبا ةزع وبأو . هلیبس لخف ىنراصلألا تويأ وبأ هرسآ بطنح نب بلطلا
 رهاظب ال نأ هيلع ذخأو ه.هلع نف « لع هللا لوسر ملكف تانب اذ ًاجاتح ناک
 دحأ ىف نيكرشملا عم مدق مث « تايبأب قلتي هللا لوسر حدتماو « ًادحأ هيلع
 | ةكمب كيضراع حسمت : مالسلا هيلع لاقف « ىنلقأ هللا لوسر اي : لاقف « رسأف
 . هلع برضب رمأ مث  نیترم ادم تعدخ : لوقت اهدعب

 ىنلا ىأر الف « الع نب نيح صاعلا با ىلع اهب

 بر لجرلا ءادف ردب موي وفي هللا لوسر لعج : داشرلا ليبس ف ركذو
 ‹ هيلع نم نم مهنمو . فلأ ىلإ نيفلأ ىأ .« فالآ ةشلث ىلإ فالآ
 0 . هل لامال هنأل



۲۱١ 

 ىدع نب معطملا ناك ول و : ردب ىراسأ ىف إي هلوق ىراخبلا حيمص فو
 ىلا ثعب » : لاق ةرره ىنأ نعو . ہل مهتكرتل ءالزه ىف ىنملك مث اح

 رد ا ی هل لاقي ةيفنح ينب نم لجرب تءاجف « ةمامي لبق اليخ

 كدنع ام : لاتف رخ ىلا هيلع جرخف « دجسملا ىراوس نم ةيراس ف

 معنتل معنت ناو « م د اذ لعقت ىنلتقت نإ « دمحم اي رخ یدنع : لاقف ؟ ةمام اي
 مث « دغلا ىح .كرتف ! تئش تئشام هنم لسف لالا ديرك تنك نو « رکاش ىلع

 0 هكرتف « سمالاب لاق امك لاقف ؟ ةمامت اي كدنع ام : هل لاق
 اوقلطأ : لاق . كل تلق ام ىدنغ : لاقف ؟ ةمامث اي كذنع ام : لاقف « دغلا
 : لاقف  دجسلا لخد مث لستغاف « دجسلا" نم بيرق لخن ىلإ قلطناف . ة ما
 ىلع ناک ام هّلاو « دمحم اي . هللا لوسر دم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشآ

 . ی هوجولا بحأ كهجو خبصأ دقف « كهجو نم ىلإ ضغبأ هجو ضرالا هجو
 هللاو ! ىلإ :نايدألا بحأ كنيد حبصأف « كنید نم ضغبأ نيد ناك ام هللاو
 كلبخ ناو ! ىلإ دالبلا بحأ كدلب حبصأف « كدل نم ىلإ ضغبأ دلپ نم ناك ام
 نأ هرمأو ؛ كلي هللا لوسر هرشبف ؟ ىرتاذ اف « ةرمعلا ديرأ انأو ىنتذخأ
 عم تملسأ ینکلو « ال : لاق « توبص : لئاق هل لاق ةككم مدق الف . رمعي
 ابف نذأي ىح ةطنح ةبح ةمايلا نم مكيتأت ال ! هللاوال . الٍ دمحم
 ۱ . لعادل الی ینا

 موي ىراسألا ىف سالا لِي ىنلا راشتسا و : لاق سنا نع دمحأ ىور
 « هللا لوسر اي : باطلا نب رمع لاقف . منم مكنكمأ دق هللا نإ“: لاتف « ردب
 « منع قفعت نأ یرت : لاتف ركب وبأ ماقف « هنع ضرعاف « را برف

 ال ول » ىلاعت هللا لزنأف . ءادفلا مهنم لبقو منع یعف ؟ ءادفلا مهن :م لبقت نأو
e Eبذعي الو - لالضلا ىلإ بسی ال ىأ - لضي ال هنأ یی  

 لبق ًائيش اولعف موق ذخأي ال هنأو ؛ نوقتي ام مهل تب ی هادم ذإ دعب انيق

 . ةيآلا ريسفت ىف ريبج نب ديعسو « دهاجمو « نسحلا لاق اذك « ىبلا



۳۲ 

 دعب ًانم امف » : لاعت هلوق تحن دمحم ةروسب ىف ىرهظملا ريسفتلا ىف اضيأو

 یعع نخللا نم - مهومتظلغأو مهلتق مترك ىأ « مهومتخآ اذإ ىتح ءادف امإو

 مهوظفحاو « مهقاثوأ ودشو مهورسأو «مهنع اوكسمأف ىأ «قاثولا اودشف»  ظيلغلا

 ىأ « ءادف امإو دعب آنم امإف » هب قثوي ام رسكلاو حتفلاب قاثولاو - اورفی اليك

 . ءادف نودفي وأ « ام قاثولا دشو رسألا دعب قالطإلاب مهيلع نونمت امإف

 ةخوسنم یه : موق لاقف « ةيآلا هذه كح ىف ءالعلا فلتخا : ىوغبلا لاق

 میفقت امإف و : ىلاعت هلوقو « مهوقدجو ثيح نیکرشلا اولتقا » : ىلاعت هلوقب

 « كاحضلاو ؛ ةداتق بهذ لوقلا اذه ىلإو . « مهفلخ نم مهب درشف برحلا ىف

 هيلع هللا همر ةفينح وبأ لاق هبو « ىعازوألا لوق وهو . حبرج ناو « ىدحلاو

 هذهل ًاخسان حصي ال « مهفلخ نم مهب درشف » : ىلاعت هلوق : تلق . ةياور

 « صعبلاب صوصح « مهومتدجو ثيح نیکرشلا اولتقاو» : لاعت هلوقو «“ةيآلا
 ةفينح ىبأ دنع انل ةتمذ مهداعبتساو ‹ عاجإلاب ىراسألا قاقرتسا زاج ثيح

 . ةيعطق اهنوکل ةيآلا هذهل ًاخسان حصي الف « قابلا ىف ةلالدلا يظ قبف ؛ كلامو

 نسم نيلقاعلا لاجرلا ىف رايحللاب مامإلاو ةع اهنآ ىلإ نورخآلا بهذو . ٠

 مهقلطيف مهلع نمي وأ « مهقرتسي وأ « مهلتقي نأ نيبرسألا ىف اوعقو اذإ رافكلا

 هبو « رم نبا بهذ هيلإو . نيملسملا ىرسأب وأ لالاب مهمدافي وأ  ضوع الب

 ؛ىعفاشلاو « ىروثلا لوق وهو . ءالعلاو ةباحصلا رثكأو « ءاطعو « نسحلا لاق

 هللا لزنأ مهن اطلس دتشاو نوملسملا رثك ال : سابع نيا لاقو . قاعاو « دمحاو

 « رایتخالاو حصألا وه اذهو .« ءادف امإو دعب ًانم امإف » : ىراسألا ىف لجوزع

 . هدعب ءافلحلاو ام هللا لوسر هب لمع هنأل

 ىرسأ هل نوکی نأ ىبنل ناک امو : لاعت هلوقل ةخسان بألا ةذهف : تلق

 زيزع هللاو ۰ ةرمخالا ديري هللاو ایندلا ضرع نودیرت ۰ ضرالا ىف نخشي ىح
 ىلع في هللا لوسر نم دقو < نيئثا ةنس ردب ةوزغ ىف تلزن اهنإف « كح



۳۳ 

 الجر نينامث نأ سنأ نع . كلذ رغو « تس ةنس ةيبيدحلا ىف كلذ دعب ىرسألا

 ةزع نودبرب نيحلستم معنتلا لبج نم جم هللا لوسر ىلع اوطبه ةكم لهأ نم
 لزنأف - A باور فیس مهايحتساف + املس مهذخأف «هبااو قلاع ىنا
 دعب نم ةكم نطبب مهنع مكيديأو مکنع مه.ديأ فک ىذلا وهو و : ىلاعت هللا

 . ( ىرهظملا نم ىهتنا ر ملسم هاور « مهلع مكرفظأ نأ
 نم حجرو راتخا هنأ هريسفت ىف هللا ءان يضاقلا مالك نم مهف : تلق

 وه : لاق امك « ءادفلاو نملا ةلئسم ىف روهمجل قفاوملا وه ام ةفنح ىلأ بهذم

 لوق تحن لاق ثيح ريدقلا حتف يف ماهلا نبا خیشلا لام هيلإو . رايتخالاو حصألا

 0 هنع نيتيا ورلا ىدحإ اذه : « ةفينح ىأ دنع ىراسألاب ىدافي ال » : ةيادهلا

 «فسوي ىبأ لوقك - مهب ىدافي هنأ ةفينحىأ نعو , ةيادهلاو ىرودقلا ىشم املعو
 نهب تادافلا زوجت ال هناف ؛ ءاسنلاب الإ دمحأو « كلامو « ىعفاشلاو « دمحمو

 ةفينح ىنأ نع نيتياورلا رهظأ وهو « ريبكلا ريسلا ةياور هذهو  مهدنع
 ۱ ,( ۳۰۳ : ٤ ریدقلا حتف ر

 « مهلاب حلصیو مهم دهس مهلامعأ لضی نلف هللا لیبس ىف اولتق نيذلاو »

 ىف دیهشلا مينه « دابعلا قوقح ىف مهئايصخ هناحبس هللا يضرب ةلالث

 امأ ؛ نیرادلا ىف مهاح ىأ سا : ىرهظملا ىف لاق : هللا ليبس

 نأب اوضرو لاتقلل اوجرخ مهأل وأ « ابيلغت ىلتقلا اوجرد لتقي مل نملف ايندلا ىف

 , رفكي نأب لتقي مل نمو لتق نملف ىرخألا ىف امأو ؛نيرادلا ىف مهباوث اوطعأ 5
 لهس نع ةيلحلا ىف معن وبأ جرخآ . مماصحخ ىضررو مهحانسح لبقيو مهم

O EEE 
 موي - مهنويد ىنعي - مهنع ىلاعت هللا ىضقي ةلالث» : ام هللا لوسر : لاق

 عاتباف انيد ناداف ةوق هدنع سيلو نیملسلا ةضيب ىلع ودعلا فاخ لجر : ةمايقلا

 . هنع هللا ىضقي اذه . هیضقی نأ لبق تاف « هللا لیبس ىف هب یوقتو ًاحالس هب

۳۹۹ 
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 تاف « انفك هب ىرتشاف ضرقتساف « هنم هنفكي ام دحي ملف لسم هدنع تام لجرو
 هسفن ىلع فاخ لجرو .ةمايقلا موي هنع هللا ىضقي اذهف . هئاضق ىلع ردقيال وهو

 جرخأو . «ةمايقلا موي هنع ىضقي هللا ناف «ضقي لو تاف ةأرما حاكنب ففعتف تنعلا
 قئالحللا ىتتلا اذإ و : ا هللا لوسر لاق : لاق نسح دنسب :طسوألا ىف ىناربطلا

 اوكراتت « عمجلا لهأ اي:دانم ىدان رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهآ لخدأف ةمايقلا موي
 . « ىلاعت هللا ىلع مكياوثو مکنیب ملاظملا

 نيذسلا كئلوأ . مكماحرأ اومطقتو ضرألا ىف اودسفت نأ ميلوت نإ يسع لهف +

 « ؟ اهافقأ بولق ىلع مأ نوردتي الفأ . مهراصبأ ىمعأو .هللا مهنعل

 بیس ماكحأ نم نملسلا رمأ ىلو نم ماحرالا عطقو ضرألا ىف داسفلا

 نإ » ىنعم ىف فلتخا : ىطرقلا لاق : ىمعلاو لالضلا ثرومو هللا .نم ةنعللا

 « متيلوت نإ ميسع لهف » ىنعملا : ةيلاعلا وبأ لاق « ةيالولا نم وه : ليقف « متيلوت
 ىأ : ىبلكلا لاقو ؟ اشرلا ذخأب « ضرألا ىف اودسفت نأ » اماكح متلعجف مكحلا

 : ليقو ؟ ملظلاب « ضرألا ىف اودسفت نأ » ةعاطلا نع « متيلوت نإ متيسع لهف د

 هللا باتك نع.« متيلوت نإ متيسع لهف » ىأ : هدانق لاق « ثلا نع ضارعإلا نم

 ۱ ؟ مارحلا ءامدلا كلفسل « ضرالا ىف اوذسفت نأ »

 نذلل هللا دعأ ام نوملعیف هنومهفتي ىأ « نآرقلا نوريدتي الفأ » : هلوقو

 ىلع لب ىأ « اهاقفآ بولق ىلع مأ » : هلوقو . ( ىبطرق ) مالسالا نع اولوتي مل

 نإ : عوفرم ثيدح ىو . نولقعي ال مهف « ىلاعت هللا اهلفقأ لافقأ اهلافقأ مهبولق

 لاق . « اهحتفی هللا نوكي ىح «ديدحلا لافقأك ”الافقأ اپلع تإ » :لاق قال ین

 : الاق ءارفلاو كيرش نم بيسملا لاق هوحو . شيرق ىف تلر : نابح نبا

 لفغم نب هللا دبع نع یور ام ليوأتلا اذه ليلدو . مشاه ىنبو ةيمأ یب ف تلزت
 « ضرألا ىف اودسفت نأ متيلوت ن | متيسع لهف » : لرقي فرع ىلا تعم : لاق

 هلأ سانلا رمآ اولو نإ مهيلع هللا ذحأ « شيرق نم ىلا اذه مه د : لاق مث
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 هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع أرسقو . « مهماحرا اوعطقي الو ضرألا ىف اودسفي

 قع ىلأ نبا ةءارق یهو ب ماللا رسكو واولاو ءاتلا مضب - « متيلوت نإ » :هنع ىلاعت

 . بوقعي نع سيوأ اهاورو

 نسم محرلا عطق ىفامو نهجو ىلع محرلا نأو «ماحرالا عطق یعم
 هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نع اسم حيحص ىف : ديعولا

Eماقم اذه : تلاقف محرلا تماق مهنم غرف اذإ یتح قلحللا قلخ هللا نإ » :  

 نم غطقأو « كلصو نم لصأ نأ نيضرت امأ « معن : لاق ! ةعيطقلا نم دئاعلا

 تماق » : هلوق : ىبطرقلا لاق . « كل كاذف : لاق ! لب : تلاق ؟ كعطق

 محرلا نع ملكتي نم ماقأ ىلاعت هللا نوكي نأ اهدحآ :نیهجو دحأ ىلع لمح «محرلا

 باوث بتكيو اهنع لضاني نم ةدابعلا هذبب لكو هنأكو « كلذ لوقيف ةكئالملا نم

 . نيتك ًامارك لامعألا رئاسب ىلاعت هللا لكأ اك ؛ اهعطق نم رزوو اهلصو نم

 هنأكف « ءانتعإلا ةدشلاو ءايعإلل مهفلا ليثمتلاو ريدقتلا هجو ىلع كلذ نإ : ىناثلاو
 : ىلاعت هللا لاق اك ؛ مالكلا اذه تلاقل لکتیو لقعي نم محزلا تناك ول : لاق

 . « هللا ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول »

 ءامدلا اوكفسي ملأ ؟ هللا باتك نع اولوت نيح موقلا متيأر فيك : ةداتق لاق

 مالسإلا نيد محر اذه ىلع محرلاف ؟ نمحزلا اووصعو « ماحرألا وعطقيو « مارحلا

 . لوق ىلعو « ةوخإ نونمؤملا امن » : هلوقب ةوحإ ىلاعت هللا اهامس ىتلا « ناعالاو

 « ًاقافن مهنم رمضأ نم دارملاو « ةيمأ یبو مشاه ىنب ف تلزن ةيآلا. نإ ءارفلا

 اي ىنلا مهيذكتب ةبارقلا نم قلي ىلا نيبو مهيب ناك ام ىلإ محرلا عطقب راشأف

 . لاتقلا بجوي كلذو

 : بحيو نيدلا محر ةماعلاف « ةصاخو ةماع : نيهجو ىلع محرلاف ةلمجلابو

 « مهتراضم كرتو « ةحيصنلاو « مهترصنو هلهأل ةبحملاو نامبإلا ةم زالع اهتلصاوم

 « ىضرملا ضيرمتك ةبجاولا مهقوقحي مايقلاو « مهتلماعم ىف ةفصنلاو « مهنيب لدعلاو
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 قوقحلا نم كلذ ريغو « مهنفدو مهیلع ةاولصلاو « مهلسغ نم قوملا قوقحو
 ۲ همأو هيبأ لجرلا قرط نم ةبارقلا محر یهو ةضاخلاا محرلا امأو . مه ةبترملا
 نع لفاغتلا كرتو « مهتاوحخأ دقفتو ةقفنلاك ةدايزو ةصاحللا قوقحلا مهل بجتف
 اذإ ىتح ةماعلا محرلا قوقح مهقح ىف دكأتتو . مهترورض تاقوأ ین مهدهاعت

 . برقالاف برقألاب ئدب قوقحلا تمحازت

 ؛هيلع مرح محر لک یه اهئلص بجت ىتلا محرلا نإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو
 قلطني نم محر لك ىف اذه: : ليقو لب . لاوخألا ىنبو مامعألا ىنب ىف بجت الف
 نم جرخیف ؛ مرحب ريغ وأ ناك ًامرحم ؛ثيراوملا ىف ماحرألا ىوذ نم كلذ هيلع
 اذهو < مهعطق مرحي الو مهتاص بجت ال ام ثراوتی ال ىلا مألا محد نأ اذه
 «لاح لک ىلع هتلص بحت محراا همعيو هلمشي ام لک نأ باوصلاو . حيحصب سيل
 .. (718115 ىطرق) ملعأ هللاو « الوأ انركذ ام ىلع ةينيدو ةبارق

 « مكلامعأ اولطبت الو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اه اي »
 : ءاطعو هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق : ىرهظملا ريسفتلا ف لاق

 لاقو « ةعمسلاو ءايرلاب : ىبلكلا لاقو « بجعلا وأ قافنلاو كشلاب اهولطبت ال
 ىف یزورلا رصن نب دو متاح ىبأ نبا جرخآو . رثابکلاو یصاعلاب : نسحلا
 ال هنأ نوري ام هللا لوسر بامصأ ناك » : لاق ةيلاعلا ىبآ نع ةولصلا باتك
 ها هذه تلزنف ؛ لمع كرشلا عم عفني ال اك « بنذ هللا الإ هلإ ال عم رضي
 : لتاقم لاقو . هنع ىوغبلا ركذ اذكو . « بنذلاب لمعلا لطبي نأ اوفاخف
 ۱ . « کلاعآ لطبتف مكمالسإب هللا لوسر ىلع اونمت ال »

 زوج ال « عورشلاب ًابجاو ريصي نكل ةلفان ناك نإو ءادتبالا ی لمعلا
 وأ ةرمعوأ جح وأ موص وأ ةولص ىف عرش نم : ةلئسم : ريلع نود نم هلاطبإ

 نع ةياورلا رهاظ ىف داسفإلا هل زوج الو « مامتإلا هيلع بجي ًاعوطت كلذ ريغ .٠
 ةفايضلا لهو . امهريغو ىرودقلاو ةيادهلا بحاص رک ذ اذك « رذعب الإ ةفينح ىبأ
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 الإ ؛ هدعبال لاوزلا لبق رذع : لیقو « ال : لیق ؟ ًاعوطت موصلا راطفإل رذع .
 عورشلا دعب موصلا وأ ةولصلا دسفأ نإف . نیدلاولا قوقع رطفلا مدع ىف ناك اذإ

 نسع ىبتالملا ةسياور ىفو « كلام دنعو ةفينح ىنأ دنع ءاضقلا هيلع بجت ًاعوطت
 لاقو . ءاضقلا هيلع بحيو + رذع ريغب راطفالا موصلاب عوطتملل حابي ةفينح يأ
 ةولصلا فالخب « دسفأ نإ ءاضقلاو مامتإلا جحلاو ةرمعلا ف بحي : دمحأو یعفاشلا

 .هيلع ءاضق الو اهعطق هلو « مامتإلا اهدنع بحتسي هنإف لفاونلا نم امهريغو موصلاو

 كشلاب لمعلا لاطبإ نع ىلا ىف ةدراو تناك نإو اهنإف « ةيآلا هذه انل

 لاطبالا معي اهتغيصب اهنکل : بجعلاو ةعمسلاو ءايرلاب وأ « ىصاعملاب وأ « قافنلاو
 ' نم هطبحي ام لعفب هدعب اذكو لمعو ةبرق ىدوملا ردقلا نأل ؛ داسفإلاب اهمامنإ لبق

 ةورع ثيدح اهنم « ثيداحألا اضيأ انلو . بجعلا وأ ةعمسلاو ءايرلا وأ رئابكلا

 انيلع لحد الف « ىنترطفأف ناتمئاص نمنو ةاش ةصفل تيدهأ » : تلاق ةشئاع نع

 قيرط نم دمحأ هاور . « هناکم الدبأ : لاقف هل كلذ انرکذ ام هللا لوسر

 نع ناقرب نب رفعج قیرط نم ىذمرتلاو « ةشئاع نع ةورع نع نيسح نب نايفس
 « هانیهتشا ماعط انل ضرعف نيتمئاص ةصفحو تنك » : تلاق : ظفلب امنع ةورع

 « هللا لوسر اي : تلاقف ةصفح هيلإ یتردبف يل هللا لوسر ءاجف « هنم انلک أف

 رخآ موی ايضقا : لاق « هنم انلكأف « هانیبتشا ماعط ضرعف نيتمئاص انك ان

 هلعأو « اهنع ةورع نع ليمز نع یناسلاو دوواد وبأ جرخأ اذكو . « هناكم

 (۲) ليمز نم عام )١( ديذيل الو ةورع نم عامس لیمزل فرعي ال هنأب ىراخبلا
 نب ىلع نب دمو رضخألا ىنأ نب حلاص ثيددلا اذه ىور : یذمرتلا لاقو
 « رمعمو « سنأ نب كلام یورو « ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ةصفح ىنأ

 نع ىرهزلا نع ظافحلا نم دحاو ريغو « دعس نب دايزو « ورمع نب هللا ديبعو
 .( فلوم ر ديذيل لدب دیریل : حیحصلاو «باتكلا لصأ ق اذکه (۱ر

 . ( فلوم ) ةورع نع عام ديزيل الو : لصألا قو (۲ ر
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 جیرج نبا نع ىور هنأل ؛ حصأ اذهو ‹ ةورع هيف اورکذی ملو « ”السرم ةشئاع

 ىف ةورع نم عمسأ مل : لاق ؟ ةشئاع نع ةورع كثدحأ : یرهزلا تلأس : لاق

 لأس نم ضعب نع سان نم كلملا دبع نب ناملس ةفالخ ىف انعمس نكلو « ئيش اذه
 :. ىهتنا  ثيدحلا اذه نع ةشئاع

 راتخناو ۰ كلذب معلا طارتسشا ىلع ىنبم ىراخبلا لوق : مامه نبا لاق

 اذه ىلع رصاق وهف ىذمرتلا لالعإو هلالعإ ملس ولو « ةرصاعملاب ملعلاب ءافتكالا

 هحيمص يف نابح نبا هاور نکل ؛ رحخآ قيرط هل نكي ۸ ول مزلپ الف ؛ قيرطلا

 انأ تحبصأ » : تلاق ةشئاع نع ةرسع نع ديعس نب يبي نع مزاح نب ريرج نع
 فيصخ نع امهريغ رخآ قيرط نم ةبيش ىلأ نبا ءاورو . ثيدحلا «نتتناص ةصفحو
 نم همجعم ىف یناربطلا هاورو . ثيدحلا ةصفحو ةشئاع نأ : رج نب ديعس نع
 نيتمئاص اتناك ةصفحو ةشئاع نأ : نیت PE نع اب ی هک

 رم نب هللا ديبع نع ديلو نب دامجلا .نع رخآ قيرط نم رازملا هاور « ثيدحلا
 نكل « ثيدسحلا نيتمئاص ةصفحو ةشئاع تحبصأ : لاق رمت نبا نع عفان نعو

 انثدح : طسوألا ىف لكلا ريغ نم ىناربطلا ج رخأو . فيعض ديلولا نب داملا
 ةملس ىلأ نب دمحم هركذ : لاق لاها نأرهم نب دمحم انثدح نوراه نب ىسوم
 ةشئاعل تيدهأ » : لاق ةربره ىنأ نع ةملس ىبأ نع هيورمع نب دمحم نع یکلل

 ی ۵ لوسرل كلذ اترك ذف ء« اهنم اتلكأف « ناتمئاص امهو ةيده ةصفحو

 . « ادوعت الو هناكم اموی ايضقا : لاتف

 نم قیرط لک ناك ولو هل درم ال ًانوبث ثيدحلا اذه تبثف : مامه نبا لاق
 ؟ هب جت ام هقرط ضعبو فيك < اهثيجم ةرثكو اهددعتل « ًافیعض قرطلا هذه
 . ةجح اندنع لسرلاو : تلق

 بابحتسالا ىلع لومحم هناکم ًاموي لادبالاب رمألا نإ : ىزوجلا نبا لاق

 *: ,هدكؤيو هاضتقم بجوي ام فوفحم وه لب جون رقي ةاضتقم نع چ ورخ



۲۳۹ 

 ةبالا هذه : لاقي فيك : ليق ناف . « مكلامعأ اولطبت ال » : ىلاعت هلوق وهو

 دعب راطفإلا عنم ىلع لدت ةبآلا ناف ةرهاظ ةفلاخا نأ عم ثيدحلا اذهل ةدكؤم

 راطفإلا زاوج ىلع لدي ثيدحلاو « ءاضقلا بوجو ىلع امف ةلالد الو « ع ورشلا

 ؛ءاضقلا بوجو ىلع ةلالد راطفإلا عنم ىلع ةيالا ةلالد :انلق ؟ءاضقلا بوجو عم

 هئاضق بوجو ىضتقي "یشلا بوجوو ماعالا بوجو نع ةرابع لاطبإلا عنم نإف
 « راطفإلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا ىن سيلو . لثم هل ناك نإ تاوفلا دنع لكملاب

 ةمرحو مامتإلا بوجو ىلع بترتي ءاضقلا بوجوو « طقف ءاضقلا بوجو ىلع لب
 . هللا همحر ةفينح نأ نع ةياورلا رهاظ وه اذهو . راطفإلا

 نع يحي نب ةحلط نع ىنطق رادلا هاور ام اهنم ۰ رخأ ثيداحأ بابلا فو

 : لاقف 42 هللا لوسر انيلع لخد » : تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةشئاع هتمع

 لاق . « هناكم ًاموی موصأو لكآ ین :لاقف - سيح هل ىدهأو - موصلا ديرأ ىفإ
 «یلهابلا سابعلا وبأ ورمع نب دمحم ريغ ةنيبع نا نع ظفللا اذه هدزي مل : ىنطقارادلا
 : ظفاحلا لاق . هيلع هبش هلعلو « « هناكم ًاموي موصأو » : هلوق ىلع عباتي لو

 اهداز ةئيبع نبا نأ ركذو ةنيبع نبا نع روصنم نب دمحم نع ىئاسنلا هاور نكل
 . ريغت دق رخالا ىف ناك ةنييع نبا : ظفاحلا لاق . ىهتنا  ةنسب هتوم لبق

 ديبع نب مهاربإ نع ديمح ىنأ نب دمحم نع هدنسب ىنطقرادلا هاور ام اهنمو
 لجر لاقف « هباصأو ام ىنلا اعدف ًامامط ىردحللا ديعس وبأ عنص و : لاق
 مص و رطفأ « كوخأ كل عنص : 4 هللا لوسر لاقف « مئاص ی : موقلا نم

 لاقو « 'ئشي سيل ديمح ىلأ نب دمحم : ىزوجلا نبا لاقو . « هناكم موي
 : . هب جتحي ال : نابح نا لاقو « ةقثب سيل : ىئاسلا

 نم لجر عنص : لاق هللا دبع نب راج نع ىبطقرادلا هاور ام ابنمو

 «مهدحآ یحنت ماعطلا ی الف هباحصأو كي ىنلا اعدف ًاماعط ام هللا لوسر باعا
 مص و لک | ماص نإ : لوقت مث منصو كوخأ كل فلکت : ىننلا هل لاقف



۳۳۰ 

 « ثيدحلا عضوب ًامهتم ناك : یدع نا لاق «فیلح نب رمع هيف . « هناکم ًاموي
 . نابح نبا لاق اذکو

 ای هللا لوسر ناك » : لاق نابوث ثیدح نم یتطقرادلا هاور ام اپمو

 رطفأ مث « ًاضوتف ءوضوب اعدف « ءاقف أيقتف هاذآ مغ هباصأف ناضمر ريغ يف ائاص

 هتدجول ةضيرف ناك ول : لاق ؟ ئقلا نم ءوضولا ةضيرف «هللا لوسر اي : تلقف
 . « سمأ ىراطفإ ناكم اذه . لوقي هتعمسف ۰ دغلا ماص مث : لاق . نآرقلا يف
 . ثيدحلا كورتم : ىنطقرادلا لاق « نكسلا نب ةبتع هيف

 ن كاحضلا نع ديمح ىنأ نب دمحم نع هدنسب ىنطقرادلا هاور ام اهنمو

 اه مأف + ترطفاف ًاعوطت امري تماص ابلة. ةملس مأ. نع روصتم نع ةزمح

 لات و « "یشب سيل كاحضلا : يحب لاق . ۰ هناکم ًاموي یضقت نأ هللا لوسر

 . باذک دیمح نب دمحم : ةعرز وبأ

 هللا لوسر نإ » ةيروج ثیدح : لوألا « ثیداحأب.دمح و یعفاشلا جتحا

 : تلاق ؛ سمأ تمصأ : اهل لاقف « ةمئاص یهو ةعمجلا موي ابلع لحد وا

 یراخبلا هاور . « یرطفأف : لاق ۰ ال : تلاق ؟ ًادغ ینیموصت ال : لاق « ال

 رک ذف « ةيريوج ىلع لحد 2 هللا لوسر نأ رم ىنأ نع دمحأ یورو
 . هومن ثيدحلا

 ىش اک دنع حبصأ : لوقيف اپناب ناك ع یبلا نإ » ةشئاع ثیدح : ىفاثلا

 اهءاج مث « مئاص ىنإ : لوقیف . یش اندنع حبصأ ام ۰ ال : لوقتف ؟ هینومعطت

 : تلاق ؟ یمام : لاتف . كل انأبخف ةيده انل تيدهأ : تلاقف « كلذ دعب

 قييبلاو ینطقرادلا هاورو . سم هاور « لكأف « ًائاص تحبصأ : لاق يع

 ىإف : 3 يل OD لاقف ابلع لخد هنإ» : ظفلب

 « معن :: تلق ؟ ؛ يش مكدنعأ : لاقف رخآ ًاموب ىلع لخدو : تلاق . م

 . «موصلا تضرف دق تنك نإو رطفأ ًاذإ : لاق
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 موصلا ديري وهو لیلا حبصب قال یا نإ » لس مأ ثيدح : ثلاثلا
 ؟ امتاص حبصت ملوأ : لوقنف : تلاق ؟ يش مكاتأ ؟ یش مكدنعأ : لرقيف
 . «ناضمر ءاضق وأ ًارذن نكي ملام د سأب ال نكلو « لب : لرقيف
 . فيض ىزرعلا هللا دبع نب دمحم هلئس قو ۰ ىنطقرادلا هاورإ

 « ءادردلا ىبأو ناولس نيب فَي ىنلا یخآ» : لاق ةفيحج ىبأ ثيدح : عبارلا

 ر : لاق ؟ كنأش ام : ال لاقف « "ةلذتبم ءادردلا مأ ىأرف ءادردلا اب نالس رازف
 ًاماعط هل عنصو ءادردلا وبأ ءاجف . ايندلا ىف ةجاح هل سيل « ءادردلا وبأ كوخأ
 . لكأن « لكأت ىح لكآ ىنإ ام : لاقف « ماص ی : لاتف « لك : لاتف
 : لاق موقي بهذ مث « مانف مث : لاق « موقي ءادردلا ربأ بهذ لیلا ناك الف
 كبرل نإ : نالس هل لاقف ءايلصف « نالا مق : نالس لاق ليللا رخآآ ناك الف « مث

 قح ىذ لك طعأف ؛ ًاقح كيلع كلهألو « اقح كيلع كسفنلو « ًاقح كيلع

 . «قدص : الع یبلا لاقف « كلذ هل ركذف لع یبلا أن . هقح

 ىلع امأو « مئاصلل راطفإلا زاوج ىلع الإ لدتال ثيداحألا هذه : تلق

 موصب دارفالا ةهارك ىلع لدي امنإ ةيريوج ثيدحو « الف ءاضقلا بوجو مدع

 موصت ال » : ول هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ ثيدح يف درو انك عملا

 اینچ هللا لوسر یہ : طفل ىو « هيلع قفتم « موی هدعب وأ موي هلبقو الا ةعمجلا

 1 . ملم اور « موصب ةعمجلا موي درفي نأ

 یناه مأ نب نوراه نب ینا مأ ثيدح ابنم « فاعض رخأ ثيداحأ یعفاشللو

 ةمئاص ىنإ : تلاقف « برشت اهلوانف بارش برش مال هللا لوسر نأ» امنع

 ًاموي یضقاف ناضمر نم ءاضق ناك نإ : لاقف . كروس درأ نأ تهرک نكل

 دمحأ یورو . « ىفقت الف تش ؛ش نإ ىضقت تعش ناف ًاعوطت ناک نإو « هناكم

 )١( (بیبح) ءادردلا مأ هلعاف هيلع لدي اك تلاق : حيحصلا لعل .
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 ربع ةدعاق تنك » : ظفلب اع نوراه نع كامس نع قرط نم اهریغو یذم رتلاو

 « تيئذأ : تلقف « هنم تبرشف ىنلوان مث هنم برشف بارشب قأف 4 هللا لوسر

 تنك ءاضق نمأ : لاق . ترطفأف ةمئاص تنك : تلق ؟ كاذ ام : لاق

 هيلع دمتعب سیل برح نب كامسو . «كرضت الف : لاق « ال : تلق ؟ هیضقت
 : ناطقلا نبا لاقو « لاقم هدانسإ ىف : ىلا لاقو « ییاسنلا لاق اذكو « درفنا اذإ -

 « هنبا نبا. : ليقو « ناه مأ نبا : ليق نوراهو : تلق . فرعي ال لوهجم نوراه
 ءاضقلا بجو ضر دال مرا دل أو ١( ) هتنب نبا : ليقو

 نع دايز نب ديز, نع ريرج ثيدح نم امه ريغو ىرادلاو دواد وبأ یورو .

 تءاج ةكم حتف حتفلا موي ناك ال » : تلاق ىناه مأ نع ثراحلا نب هللا دبع
 تءاجف : تلاق « هنيمب نع ىناه مأو يَ هللا لوسر راسي نع تسلجف ةمطاف
 هللا لوسر اي : تلاقف ۰ هنم تبرشف هتلوانف ۰ بارش هيف ءانإب ةديلو

 :'لاق « ال : تلاق ؟ ايش نیضقت تنكأ : اه لاقف ؟ ةمئاص تنکو ترطفأ دق
 ةجح نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث دمحأ.هاورو . « ًاعوطت ناك نإ كرضي ال
 قأف « حتفلا موي اهلع لخد 2 هللا لوسر نأ  هتدج یهو  ىناه 1 نع

 ا ىلإ : تلقف « ا

 یسلایطلاو دواد ییا ثيدح نم هاورو « « ىرطفأف تئش نإو ىبوصف تئش ناف

 « برشف ایل. ال لوسر نآ» اهنع جلاص انآ نه ةدمجم نم انش ۵

 : فَي هللا لوسر لاقف « ةمئاص تنك ین « لوسر اي : تلاقو تبرشف ام وان مث

 ةدعج : ىبهذلا لاق . « رطفأ ءاش ناو ماص ءاش نإ « هفنربمآ ع وطتلا مئاصلا

 ةلع حتفلا موي رک ذو « رظن هيف : یراخبلا لاقو . فرمیال حلاص ىنأ نع
 فيكف « ناضمر ىف ناك حتفلا موي نأ كشال ذإ « ثيدحلا ىف حدقلل ىرخأ
 ؟ هيف عوطتلا الو ناضمر ىف ناضمر ءاضق روصتي

 )١( بيبح )یناه مأ هعجرم ةبسانع ثنملا ريمضب اهتنب نبا حيحصلا لعل ( .
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 يف عوطتملا زوج : لاقف ةفينح ىبأ نع یتنلا ةياور مامه نبا راتخاو
 ال داسفالاب ءاضقلا هيلع بجيو ؛ یعفاشلا هب جتحا ال « رذع الب راطفالا موصلا
 : ىلاعت هلوق يف لاطبالاپ دارلا : لاقو . ثيداحألا نيب ًاعمج : ةفينح وبأ هب جتحا
 دجوت مل اهنأك اهلعجو ةدئاف هيلع بترتي نأ نم اهجارخإ « کلام اولطبت الو
 . هعنم ىلع ةبآلل ةلالد الف ءاضقلا دصقب لاطبإلا امأو ؛ ”المأ

 لك لمتشيف « ینلا تحت رکنم « اولطبت الو : ىلاعت هلوق يف ردصملا : تلق

 « لمعلا اذه لطبأ هنأ كش الف عورشلا دعب هموص وأ هتالص دسفأ نمو « لاطبإ
 . ةبآلا هذبب رذع الب لاطبإلا زوجي الف « لمعلا اذمل كرادت لمعف ءاضقلا امأو

 ةيآلا ميدقت بجي ضراعتلا دنع نكل راطفإلا زاوج ىلع تلد ناو ثيداحألاو

 میدقت بجيف « رطفلل ةحيبم ثيداحألاو ةمرع ةيآلا امسال داحتآلا ثيداحأ ىلع
 هنإف ؛ نيتلفانلا ةرمعلاو جحلا ىلع سايقلا اضی الو . اطايتحا حببملا ىلع مرحا
 هظفلب ىبهتنا . معآ هقلاو . ًاعامجإ داسفالاب ءاضقلا (مف بجیو « امهداسفا زوج ال

 . ٤٤٤( - 1۳۸ : ۸) فیرشا

 « مكلاعأ مكرتي الو مکعم هللاو نولعألا منأو ماسلا ىلإ اوعدنو اونهت الف »

 + اونهت ال » ىبطرقلا لاق : زوج ال امو هنم زوجي ام رافكلا حلص ىف مالكلا

 : ةداتق لاق . حلصلا ىأ « ملسلا ىلإ اوعدتو» : هلوق . لاتقلا نع اوفعضت ال ىأ

 + اهکح ىف ءالعلا فلتخاو . اهتبحاص ىلإ تعرض نيتفئاطلا لوأ اونوکتال
 : لیقو ءال حتجاف ملل اوحنج ناو» : ىلاعت هلوقل ةسان ابنز : ليقف

 ةجاح نیملسلاب نكي مل اذإ حلصلا ىلإ ليلا نم منم ىلاعت هللا نال « ةنكحم ىه
 : لیقو «ةيآلا اوحنج نإو » : یلاعت هلوقب ةخوسنم یه : لیقو « حلصلا لا

 . لاخلا ىنلتخم نیتقو ىف انلزن ناتيآلاو « ةمكحم ىف
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 ىلع لدي هناف «اوعدتو اونهتال» : .ظفل ىعملا اذه ىلإ ریشیو : تلق

 زوجي الف . نملسلاب ”ةلذم كلذ ناك اذإ حلصلاب ةيادبلاو نهولل ءاج امنإ ىبنلا نأ

 فعضل مهتمواقم نع انزجع.اذإ كلو < ةرورضلا. دنع الإ رافكلا ةنداهم

 . لافنألا ةروس ىف ىنوتسم .ىنعملا اذه ىضم دقو : ىبطرقلا لاق . .نيملسملا

 . ةرجملا نم ۱۳۸۸ ةنس بجر ةرغل « كلذ ىلع هلل دمحلاو دمحم ةروس تم



 )١( ةباحصلا ماقم ىف ةباصإلا نع
 كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل ه انيبم احتف كل انحتف انإ»

 « ايقتسم ًاطارص كيدهيو « كيلع هتمعن متيو ءرخأت امو

 : لئاسم ةيآلا هذه ىف

 هنوكل ناوضرلا ةعيبو ةيبيدحلا حلص وه نببملا حتفلا نأ حيحصلا :ىلرألا
 : ىرهظملا ريسفتلا ىف لاق : نيملسملا نم فاعضأل مالسإلا ف لوخدلل ایس

 تلزن : لاق مكحلا نب ناورمو ةمرخم نی روسلا نع هريغو مكاحلا جرمخأو
 اوفلتخاو . اهرخآ ىلإ اهوآ نم ةديدملاو ةكم نيب :ةيبيدحلا نأش ىف حتفلا ةروس

 هنأ هنع هللا یضر سن نع ةداتق نع یزارلا رفعج ج أ نع ىور . حتفلا اذه ىف

 هيفف « ةنئاكلا ةلزنع اهققحت ىف ال یضالا ظفلب یج حتفلاب ةدع یهف « ةكم حتف

 « دواد وبأو « دعس نباو « دمحأ هاور . ةيبيدحلا حلص هنأ حیحصلاو . ةزجعم

 نب عمجم نع لئالدلا ىف یتمبلاو « هیودرم ناو « رذنملا ناو « هحمصو مکالاو

 ات هللا لوسر عم ةييدحلا اندهش» : لاق هنع هللا ىضر ىراصنألا ةثراح

 عمتجاف ءممغلا عارك دنع اي هللا لوسر اذإف ممنلا عارك ىلإ اهنع انفرصنا الف
 باعصأ نم لجر لاقف . « انيبم احتف كل انحتف انإ» مهلع أرقف « هيلإ سانلا

 . « نيبم حتفل هنإ ! هديب ىسفن ىذلاو : لاق ؟وه حتف وأ : اإ هللا لوسر |

 تعمج دق حتفلا ةروس هيلع تلمتشا ىلا ثحابلاو ماكحألا تيأر امل (ار

 لهأ ةديقعو مهتجردو مهماقم نايب ىف ىنكي ام مهنع هللا ىضر ةباحصلا رمأ ىف

 . ( فلوم ) رومألا ىلوتي هللاو « القتسم هعبط نكميل مسالا اذبم هتيمس مین ةنسلا
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 مظعأ مالسالا ىف حتف ناك امو : هنع هللا یضر قبدصلا ركب ىنأ لوق رکذنسو
 . ءا ربلا نع یوغبلا رکذ اذک و . « ةيبيدحلا حلص نم

 « قلغتملا حتف حتفلا ىنعم نأ امإو « حتفلا ةمدقم هنأ امإ احتف هتيمست هجوو
 هللارفغ : هيف ةيبيدحلا حتف : ىبعشلا لاق . ةيبيدحلاب نيكرشملا عم حلصي ام كلذو
 ٠ ترهظو « هلحم ىدملا غلبو 0 رييخ ةاخن اومعطأو « رخأت امو هبنذ نم مدقت ام

 . سوجشا ىلع باتکلا لهأ روهظل نوملسملا حرفو «سراف ىلع -لباق نم ىأ - مورلا
 «نيملسملاب اوطلتخا نيكرشملا نأ كلذ ؛ةيبيدلا حلص نم مظعأ حتف نكي مل :ىرهزلا لاق
 «ريثك قلخ نيئس ثلث ىف سا + ر ىف حا یک مهمالك اوعمسف
 . مالسالا داوس مهب راک و

 ینضر سنأ نع یراخبلا ىو ؟ وه ام حتفلا اذه ىف فلتخا : یبطرقلا فو
 انك ام : رباج لاقو . ةيبيدحلا : لاق «انيبم احتف كلل انحتف ان» هنع هللا

 دقو « ةكم حتف حتفلا مت نأ نودعت : ءارفلا لاقو . ةيبيدحلا موی الا ةكم حتف دعن
 لاقو . ینا - ا حتفلا دعن نحنو « احتف ةكم حتف ناك

 مظعأ ناك مالسإلا ین هللا حتف ام : ىرهزلا لاق : ةروسلا رخآ تايآ ين ىطرقلا
 , تعضو ةندملا تناك الف . سانلا ىتلت نيح لاتقلا ناك امنإ هنأل « ةيبيدح | حلص نم

 «ةرظانماو ثيدحلا اوضودتو ؛ونتلاف «ًاضعب مهصعب ,سانلا نمأو اهرازوأ برحلا

 ىف نيتنسلا كنيت يف لخد دقف ءهيف لحد الإ ايش لقعي مالسإلاب دحأ ملكي ملف“
 اوناک مهنأ كلذ ىلع كلدي . رثكأو كلذ لبق مالسإلا ىف ناك ام لثم مالسإلا ٠

 ةرشع ىف نام ةنس ةيبيدحلا ماع دعب اوناكو ةثاعبرأ وافلأ ةيبيدحا موي تس ةنس
 . لوا : ٩ ىطرت) فالآ

 ىف زوفلا وه مالسإلا رظن ىف حالفلاو زوفلاو حتفلا نأ هب تبثف : تلق
 دالبلا حتف ال « مالسالا ىف ريثك قاخ ل وحدو مالسالا ةعاشإ نم ةيلصألا دصاقملا“

 . ةماع سانلا هاري اك طقف
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 نإو الإ لوسول مهتعاطإ لاك و « مهلقعو ةباحصلا ناعإ لاک : ةيناثلا»

 هتوقو ةباحصلا ناميإ لاك ىلع ليلد هيف : تلق : مهاوهو مهبأر فالخ ناك

 ءاكحلا مادقأ هلثم ىف لزت ام ىصقأ لاحلا غلب نإو كيكشتلا هب رتعب ال ثیحم

 « نيملسملل ًاميظع ءالتبا ناك اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةييدحلا نأش ناف « هالقعلار

 ةرمعلا ىلع مادقالا نأ ةروسلا هذه رخآ ىف قيس اك نآرقلا صنب مولعلا نم هناف

 « یحو ءايبنألا ایور نأ مولعمو < ینلا اهآر ايئرب ناك اهلجال رفسلاو
 هاوراک « روكذملا ایورلل حتفلاب نوكشي ال مهد ع ىلا: عم ةباحسلا جرخن

 مرحلا باب ىلإ اوبتناو اومدقآ اذإ مث . مکحا نب ناورمو ةمرخم نب روسم نع ةعایلبا

 اوضقني نأ اوثجلأ مهنإ مث . ةرمعلا ءادأو مرحلا ف لوخدلا نم اوعنم ةيبيدح

 . ةيندملا ىلإ وعجریو « ايادحلا حبذب ةرمعلاب مهمارحإ

 اهلك نم رهاظلا ناف « ةيبيدحلا ين حلصلا هيلع عقو ام هلك كلذ نم دشأو

 نأ ىتح « ةباحصلا رثكأ ىلع كلذ قش ىتح « ةلذم ىأ مهتلذمو نيملسملا زجع

 لوس ملم الو < ار ىف منا ني هو ف ۳ یا برا

 : لاق ! ىلب : لاق ؟ ًاقح هللا ين تسلآ « هللا لوسرای» : لاقف و

 ةنجلا ىف انالتق سيلأ : لاق ! لپ : ها

 عجرو اننيد یف ةيندلا یطعن م ىلع : لاق ! لب : لاق ؟ راثلا ىف مهالتقو

 تسلو «هلوسرو هللا دبع نإ : رج هلا لوسر لاقف ؟ میو اتنين هللا مکحیلو

 تيبلا تأت انآ انثدحم تنك. سیل وأ : لاق . یرصان وهو ىنعيضي نلو « هينصعأ

 كنإف :لاق « ال : لاق ؟ ماعلا هيتأت كنأ كتربخأفأ ! لب :لاق ؟ ًاقح فوطنو

 ‹ ربصي مو « اظيغتم ركب ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر رمع بهذف . هب فوطمو هينآ

 یضر ركب وبأ لاقف : قلي هللا لوسر اه. لکت ىتلا تالكلاب ركب ی عم لكتو
 كلسمتساف . هرصان وهو هبر ىصعي سيلو « هللا لوسر هنإ «لجرلا اهيأ : هنع هللا

 هذه نم هنع هللا يضر رمع قلف ! قحلا ىلعل هنإ هللاوف . توغ ىّتح هرزعلب

 ذئموي الإ تملسأ ذنم تككش ام : حيحصلا ىف اك « اهظع ارمأ طئارشلا
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 :هنع هللا يضر حارجلا ةديبع وبأ لاقف . الکل اب هللا لوسر ىلع ددرب لعجو

 : رمع لاق ! ناطیشلا نم هّلاب ذوعت ؟ لوقلاب لوقت باطحللا نبا اي عمست الأ
 : رمع لاق ىملسألا ورع نباو قع) نبا یور . « ناطیشلا نم هللاب ذ وعتأ تلعجف

 ءدمحأ یورو . « ذثموب تعنص یذلا نم قتعأو موصأو قدصتأ تلز اف»

 . یرهظلا نم اصخلم) هو ركذ لقعم نب هللا دبع ثيدح ی مك اح او ؛ىئاسنلاو
 مهنانیمطا ىلإ هنع هللا ىضر رم عوجرو ةباحصلا نانيمطا ناك فيك رظناف

 نم نوري ام مهنيعأب نوري مهو بيغلا رابخآ نم لال هللا لوسر ريخأ ام ىلع
 هذه لثم قو + حلصلا طئارش نم هیلع اومجر ام لع کاو مملاو منلا ةدش

 حتفلا وه هنأ هب اونمآ فيك رظناف نيبملا حتفلاب هيف مهربخي نآرقلا لزتي ةلاحلا
 لوسر هنب مهربخآ ام قدص كلذ دعب نيبت ىتح « حوتفلا م ظعأ هنأو « نیا
 ريح حتف نم ًابيرق احتف اوطعأ دقو « مهنيعأب نیا حتفلا اودهاهو « يوري بتا
 ۱ در اه لآ لغ

 اولزلزتی مل « « مهتسارفو مهلقع ةّوقو ةباحصلا نايإ ةوق ىلع دهاش لدعأ اذهن
 ىلع مهلضف یذلا وه مبناعیا ةوقو . لابا هنم لوزتل رمالا ةبوعص ناك نو

 . مهريغل دحأ لبج نم اربخ ةقدصلا نم مهدم لعجو «ءايبنألا دعب قئالخلا راس

 حیحسعلا ؟اهلک بونذلا نم موصعم هنأ عم بنذلا نارفغب دارلا ام :ةئلاثلا
 : ليق اك ةيصعلا باکترا مزاتسی ال اذهو < هيلع, بقاعی نأ حصی ام هب دارلا نأ
 بنذلا ىنعم نيب قرفلا هلصاحو . (یرهظم» نبرقلا تائيس رار الا تانسح

 ناو نیبرقلا ىلإ ةبسنلاب هلعف نسحتسي ال ام لک هيف لخدي ماع بنذلاف « ةيصعلاو
 . نیملسلا ةماعل ًاحایم ناك

 تاذو :ندتهلا ةادشا مامإ هنأ عم هیدهب هنأ هیبنل هناحبس هللا دعو : ةعبارلا
 تاجرد هلو « هبر دبعلا برقتو هناحبس هللا ىلإ لوصولا وه ةقيقحلا ىف ةيادملا نأ

 ةيادحلا ىلاغت هللا لأسي اف 'ىنلا ناك كلذ لجألو « یبتتتال بتارم و ىصحت ال
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 ناك هنأ عم «ةمألا دارفأ نم هريغ لثم ةحتافلا ةروس ىف ةولص لك نم ةعكر لک يف

 هللا نم لوئسلا نكلو .« نیدتهلا ةادملا مامإ وه لب « هرمأ لوأ نم ةيادفا ىلع
 معنو . برقلا تاجرد نم لصحي ملام لوصحو « ةيادحلا ىف ةدايزلا هناحبس

 اهضعب قوفت تاجرد اه نإ ::ةيادملا ينعم قيقحن يف ىناهفصإلا بغارلا لاق ام
 هناحبس لاق ثيح ةنملا مهلوصو دنع لصحت نينمؤملا ةيادهلا رخآ نأ ىح «ًاضعب
 . « اذهل اناده ىذلا هلل دملا » : مهقح ق ىلاعتو

 « ًارذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ ان »

 :هللا الإ بيغلا معي ال هنأ عم هتمأ ىلع ًادهاش سو هيلع هللا لص هنوك ىنعم

 وهف « ةمايقلا موي مهلع ًادهاش : ليقو « غالبلاب كتمأ ىلع ادهاش : ةداتق لاق

 ةروس ةيآ ىف ىنعملا اذه ليصفتو . ةمايقلا موي مهملع ديهشلاو مويلا محلاعفأ دهاش

 ىور « ًاديهش ءالوه ىلع كلب انثجو ديهشب ةمأ لك نم انثج اذإ فيكف » ءاسنلا
 أرقأأ :2تلق « ىلع أرقا» : ال هللا لوس ر لاق :لاق هللا دبع نع یراخبلا

 ةروس هيلع تأرقف . ىريغ نم هعمسأ نأ بحأ ىنإ : لاق ؟ لزنأ كيلعو كيلع

 ١ ًاديهش ءالوه ىلع كب انثجو ديهشب ةمأ لک نم انثج اذإ فیکف » تغلب ىتح ءاسلا

 . «ناعرذت هانيع اذإف « كسما : لاق

 لوه نم ةيالا هتنمضت ام مظعل ناك امنإ اع يبلا ءاكب : انئالع لاق

 0 بيلكتلاو قيدصعلاب مهمآ ىلع ءادهش ءايبنألاب قوي ذإ ء رمألا ةدشو علطملا

 رافك ىلإ « ءالوه ىلع» : هلوقب ةراشالاو . ًاديهش ةمايقلا موي كي هب قؤيو

 . (ىطرق ) هتمأ عيمج ىلإ ةراشالا : ليقو « رافکلا نم مهريغو شيرق

 نم لجر انربخأ : كرابلا نبا ركذ : لع یبلا ىلع ةمألا لامعأ ضرع
 موي نم سيل » :لوقي بيسملا نب دیعس مس هنأ هثدح ورمع نب لاهنملا نع راصنألا
 الف < مهامأو مهامسب مهفرعیف «ةيشعو ةادغ هتمأ كالتي يبنلا ىلع ضرعت الإ

 ۲ (هاسنلا ةروس نم _ىطرقو « مهلع دهشب



۳۳۰ 

 و مهمآ ىلع مهلك ءايبنألا ةداهش وه ا صب تباثلا رهاظلاف :تلق

 نم هيلإ لزنأ ام مهغلب هنأ هتمأ ىلع ديهش ال وهف < غالبلاب هتسأ ىلع يا ىا
 بو هسننا تأ ثيح عع هللا لوسر قدص دقو بز

 01 غالبلا ىف ةدهج

 تالك ضرألا ىصاقأ ىلإ هللا دمحم اوغلب دقو «نيبئاغلا ىلإ غالبلاب نيبطاذغلا مزلأو

 . هتاملعتو سرا

 مهلامعأو مهتيصعمو مهنءاط ىلع ةداهشلا ةداهشلاب دارملا نوكي نأ نكميو

 ضرع نم هيلع هللا ةمحر بيسملا نب ديعس نع ىور ام ىلع اينبم نوكيف « اهلك
 ' هيف اضيأ بيسملا نبا ىلإ هدنسو عوفرم ثیدح سيل هنكلو « هيلع ةمألا لامعأ

 ل ۱ و بک تا لانكا يصارع نم ناب لبن ج عوقب هل ملعب ال ا

 . لع ىلاعتو هناحبس هللاو . هيلع دمتعي دنسب كلذ تبثي نأ

 ٠. ءالعإب ناك هنإف « بيغلا معي لع هنوك هنم مزلي الف كلذ لك ىلعو

 e ىلاعت هللا ءاش اك كلذ ريغب وأ هيلع ةمألا لامعأ ضرعب هناحبس هللا

 هنأ «ديهشلا» و « دهالا » ظفلب ارا اج معز لعق, ىنخم ال اک لزعع

 دوجوم رضاح نو.« شرالاو تاومسلا نم ئش هيلع ین ال « بيغلا اع اع

 ءادو « ىلاعت هللاب كرشلا نم هنإف . هنم هللاب ذ وعن . نیلاعلا هلإ لثم ناكم لك ىف

 كلذ نع ىلاعت هللا ىلاعت ای هولعج ثيح « مالسلا هيلع ىسيع هنمأ

 . اريبك ًاولع

 ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوعدتس : بارعألا نم نيفلخملل لق »
 نإو « انسح ارجأ هللا مكتؤي اوعیطت نإف « نوملسي وأ مهنولتاقت

 « ال ًاباذع مكبذعي لبف نم متيلوت اک اولوتن
 ىلع نيفلخلا نم دارملا :اهنع هللا ىضر رمعو ركب يبأ ةمامإ ةعص ىلع ليلدلا

 نع اوفلخت « ةنيدملا لوح اوناك نيذلا بارعألا :مهدهاجمو سابع نبا لاق ام
 نم ًارذح هعم اوجرخيل مهرفنتسا ناك نأ دعب ةيبيدحلا ماع كي هللا لوسر



۱۳۱ 

 اوقاف « ًابرح ديرب ال هنأ سانلا ملعيل  ىدحلا هعم قاسو ةرمعب مرحأو , شيرت
 < هيبن ةبحص نع مهفلخ هللا نأل « نوفلخلا » : لاق امنإو . لغشلاب اولتعاو هنع

 . ( يبطرق ) كورتلا فلخلاو

 نب ءاطعو « سابع نبا لاق «ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ نوعدتس » ؟ هلوق

 لاقو . سراف مه : یناساریا ءاطعو ؛ ىليل أ ناو ۰ دهاجو « حابر ی
 : اضيأ نسحلا نعو . مورسلا : ىليل ىنأ نبا نمحرلا دبعو ۰ نسحلاو « بک

 اناعد ىتح ةيآلا هذه أرقن انك دقل هللاو : جیدخ نب عفار لاقو . مورلاو سراف

 بارعألا نأ تربخأ ةبآلا هذهف . مه مهنأ انملعف « ةقينح ىنب لاتق ىلإ ركب وب

 هذه نوكتو « مورلاو سراف لاتق ىلإ نامزلا نم ةهرب دعب نوعدتس نيملسملا نم

 ةوعدلا هذه نأ مولعمو « نيلربقملا هدابع ىديأ ىلع هناحبس هللا نم ريفتلاو ةوعدلا
 هنع هللا ىضر ركب وبأ لب ل يبلا دهع ىف عقي م مورلاو سراف یا رفلار

 . مورلا و سراف لاتق ىلإ مهاعد رعو « ةفينح ىنب لاتق ىلإ مهاعد ىذلا وه

 ىف ام ملعف هرجشلا تحن كنومیابی ذإ نينم ؤملا نع هللا یضر دقل »

 «ایرف احتف مهباثأو مهيلع ةنيكسلا لزناف « مهبولق

 رخ مهنأو « ةنجلاب دعولاو اضرلا ةراشب اهناکرشل امو ناوضرلا ةعيب ركذ
 « ةيبيدح ی تعقو ةعيبلا هذه : ةباحصلا نم ةئاعبرأو فلأ مهو « ضرالا لهأ

 لهأل هاضرب هناحبس هللا رشب ابفو « قلع هدي ىلع مالسإلا ىف تاعيبلا مظعأ یهو

 رسي فالتخا ىلع ةأمعبرأو افلأ اوناک - قأيس امك مهو « نيعحأ ةعيبلا هذه

 دعو وهو « هناحبس هللا اضرب ةيآلا هذه مهلك رشب « تاياورلا ىف دادمتلا ف٠

 هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع نيحيحصلا ىو . نامبإلا ىلع ةمئاحلا نسحب

 ريخ متأ : قلي هللا لوسر ال لاقف « ةئا ةئامبرأو ًافلآ ةيبيدحلا موي انك و : لاق
 ا رانلا لخديال » ًاعوفرم رشب مأ نع اسم یورو .  ضرالا لمأ

 . ( یرهظم» « ةرجنشلا تحت



۳۳۲ ۱ 

 ضرع ىف عوقولاف ؛ ةراشبلا هذه لثم ۲ ردب ءادهشک ةعيبلا هذه ءادهشف

 نسحتسي ال ام : مهنم دحأ نم ردص اعضولاو «هّللا دنع نييضرملا ءابجنلا ءالؤه

 ۱ . هنم هللاب ذوعن « ةيآلا هنه ةفلاخ هرهاظب

 اهب قحأ اوناک و ىوقتلا ةملک مهمزلأو » : یلاعت هلوق تحت یرهظلا لاق

 لطبی ةيآلا « نینمولا نع هللا يضر دقل » .: یلاعت هلوقو ةيالا هذه.نز : « اهلهأو

 . ىلاعت هللا مهرمد « مهقافنو ةباحصلا رفک نوعدی ثیح ضفاورلا بهذم

 * ثعب دق حلصلا لبق بم هنا : :اصخلم یطرقلا هركذ ام ىلع ةا" هله ةو

 «هولتق ةكم لهأ ناب ال هلا لوسر ىلإ رمخ ءاجف "الوسر ةكم ىلإ نافع نب نانع
 ىورف « ةكم لهأل لاتقلاو برحلا ىلع هل ةعيابلا ىلإ ذئنيح يلب هللا لوسر اعدف
 ناوضرلا ةعيب یهو . اورفيال نأ ىلع مهعياب هنأ یورو « توملا ىلع مهعباب ةنأ
 اتت السا نی نع ىضر هنأ لا آی هرجا تم

 هنيميب ای هللا لوسر برضو . رانلا نولخدي ال مه ای هللا لوسر ريخأو
 ثيح « نيدهاشلا نم ًافرش مظعأو لكأ لب اهدهش نك وهف ناهعل هلاش ىلع

 هللا يضر هصناصحت نم كلذو « ةعببلا هذه ىف نامع دي هدي قارب هللا لوسر لعج

 . ( نيعمجأ ةباحصلا نيب نم هع

 « هل غلبي نأ افرکعم ىدغلاو » ۱

 ىلع ةيفتحلا هب جتخا : مرحلا ی الا حبذي ال راصحإلا مد نأ ىلع لیلدلا
 لیصفتو .. ةكم ىلإ ىدا لسرپ رصماو < مرحلا ىف الإ ايادهلا حبذ زوج ال هنآ

 . یدخا نم ریس اف مزمحآ نا :لاعت هلوق تحن ة ی

 ١ لع ريغب ةرعم مهنم مكيبصتف «
 «ةرعملا» : اهب را دنع ةيصعملا نع نيظوفحم مهنوكو و ةباحصلا ليضفت

 ليضفت هيف : یطرقلا لاق .. مینید لهأ اولتق : نوكرشملا لوقي ىأ بيعلا



۳۳۳ 

 .« یدعلا نع ةمصعلاو 'ةيصعم نع ةفعلا نم ةعركلا مهتفض نع رابخاو ةباحصلا
 ةلمنلا تفصو امك اذهو . دصق ريغ نع ناكل ًادحأ كلذ نم اوباصأ ول مهنأ ىح
 مهو هدونجو نایلس مکنمطع الو : اهوق ى مالسلا هيلع ناولس دبنج نع

 ۱ . « نورعشي ال

 هللا ءاش نإ مارطا دجسملا نلخدتل قحاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دل »

 .ءاوملعت ملام ملعف « نوفاخن ال < نرصقمو مکسژر نیقلحم نینمآ

 ۱ ' ًابرق ًاحتف كلذ نود نم لعجف

 : لئاسم ةيآلا هذه ىف

 لیزنتلا ىف ماتهالا عقو كلذ لجألو : ىحو ءايبنألا ايؤر نإ : لوألا

 ةكم ىلإ هباعصأ عم رفاس الو « ةيبيدحلا لبق كالي هللا لوسر اهآر ايؤرلا قدصب

 « نوقفانملا باترا طئارش ىلع حلصلاب اوعجر و مرحلا ىف لوخدلا نم اوعنمو ًارمتعم

 هللا لزتأف « ایورلا فالخ ىلع رمألا عوقو. مهنظل نیملسلا سزوفن تشونوتو

 كلذ ريغ ىف نولخدیس مهنآ مهملعأف « قحلاب ايورلا هلوسر هللا قدص دقل » هناحبس

 تيبيدد- اب تناك ایورلا نأ یورو «لخدیس :لیقو . قح اک هیور ناور اما

 . ( یبطرق ر ءايبنألا ىلإ یحولا هوجو دحأ ایورلاو « قح ءايبنألا ايؤر نأو

 عقو فيكف فيكف ا ال نيذلاو دابعلاب قيلي هللا ءاش نإ لوق نإ : : ةيناثا

 هنإ : ناسيك نا لاق :  ىطرقلا لاق ؟ ؛ ى لک ملعي ىذلا ربحا ملاعلا لوق ىف

 هللا زيخأف « ةداعلا هب ترج امب همانم ىف ىف بطوخ .همانم ىف ی لبق ام ةياكح

 الوو : ىلاعت لاق ثيح ىلاعت هللا بدأب بدأت « ىنئتسا اذطو «كلذ لاق هنأ هلوسر نع

 قلا ینیسیل ملی ايف ىننتسا. :لیقو .« هللا ءاشي نآ الإ ادغ كلذ لعاف ىنإ يشل نلوقت

 اوناك نيذلا ءالؤه ضعب تيمي هنأ مع هللا ناك :ليقو . بلعث هلاق «نوملعی ال ايف

 ایا لوسرل لیق ام لیزتتلا ف یکحف .ىنعملا اذه ءانثتسالا عقوف «ةيبيدحلاب هعم



۳۳ 

 ع كشلا ىلع لدي ءانثتسالا نأ مهضعب معز امك كش انهه سيلف « ماشلا ىف

 . كشي-ال ىلاعت هللاو

 لوخدلا ريخأت ین ام هناحبس لع ئأ « اوملعت ملام ملعف» : ىلاعت هلوقو

 ىلإ ابنم ىضم عجر امل مالسلا هيلع هنأ كلذو . متنأ هوملعت مل ام حالصلاو ريخلا نم

 هيف ناك ام فاعضأ ةوقلاو ةدعلا نم ذخأو ءربيخ لاومأب مجرو « اهحتتفاف ربيخ

 اوضوافتو اوقتلاف اضعب مهضعب سانلا نمأو هندملا تعقو الو . ماعلا كلذ ىف

 يش هيفو مالسإلاب لكي دحآ نكي ملف « دشرلا ىلإ مهيدهي ام مالسالا ىف ثيدحلا

 فاعضأ مالسإلا ىف نيتنسلا كنيت ىف لخد دقلف « مالسإلا ىف لخد الإ لقعلا نم

 الأ ةيبيدحلا ىن اوناك مهنأ اذه ىلع كلديو ۰ كلذ لبق مالسإلا ىف ناك ام

 . لتاقم فالآ ةرشع نام ةنس ةكم حتف ىفو سوفن ةئاغب رأو .

 د ىلا ايؤر نود نم ی « ًابيرق ًاحتف كلذ نود نم لعجف » : هلوق

 هلاقو « ةيبيدح حلص وه : دهاجم لاقو . كاحضلاو دیز نبا هلاق « ریخت

 ام ةدعلا و؛ةدعلا نم نيملسملل دعأ ىذلا وه حلصلا اذه ناف ؛ نيرسفملا ۳

 . لعأ هّلاو . نوبنسحم اونوکی مل

 - هلوق ىلإ - مهنيب ءاحر رافکلا ىلع ءادشأ هعم نذلاو هللا لوسر دمحم »
 ١ ٠ « اهظع ًارجأو ةرفغمم,نم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذذلا هللا دعو

 مه دعوو « ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا ف مهلئاضفو ةباحصلا تافص نایب
 نوکو .: یطرقلا لاق « ءاحر » وا ءادشا » : هلوق :. مظعلا رجالاو ةرفغم اب

 له : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو . E ىلا باعصأ ةلمج ىف تافصلا هذه

 د E يه و ها

 ا 1 لیقو . اضعب مهضعب محرب ىأ « مهیب 3

 نأ ىلإ ءراشإ « مهیب اخر رانکلا لع ءادشآ و : لاعت هلوف : تلق“.



۳۳۵ 

 ضارغأ لجأ نم سانلا رئاس یف نوکی اک سيل مهضغبو مهبحو مهتحرو مہتدش
 رمأ ىلإ ةعجار اهلك تافصلا هذه ال دمحم بامصأ يف اهنكلو < ةيدام ةيصخش

eنايصعلاو رفكلاب الإ قلعتي ال مهضغبو مه: دشف ؛ ياب هلوسرو  » 
 « نامبإلا لصأ ةقيقحلا ىف وهو + ةعاطلاو ناميإلاب الإ لصحي ال مهتدومو مهبحو
 « هناعإ لككتسا دقف هلل ضغبأو هلل بحأ نم » : فَي هللا لوسر لاق ثيح

 .. ىراخبلا هاور

 الإ ببس لك اوعطق ٠ الع دمحم باحعأ لاصخ نم ةلصخخ مظعأ یهو

 ةباحصلا نأ مهوتي اک سیلو . ناميإلاو رفكلا نم مهنیب قرافلل < لاوخأو مامعأ

 مهمحرت رتاوتلا لقنلاب تبث دق هناف ءام ًانيح رافکلا نوحر ال مهنع هللا یضر

 ةولصلا هيلع لاق دقو فيك « ةقفشلاو ةمحرلا قحتست عضاوم ىف اضيأ رافکلا ىلع

 ىلع ةقفشلاو ةمح رلاب مهررمأف « رجآ ةبطر دبک لک تاذ لک ف » : مالسلاو

 نع هللا مک اهني ال » :لیزنتلا ىف ىلاعت هللا لاق دقو ؟ ناسنالاب فیکف « تاناويحلا

 5 ملا اوطسقتو مهورت نأ مكرايد نم مکوجرحب و نيدلا ىف مکولتاقی ۸ نذلا

 . ةلمجلا ىف رافکلا ىلع ناسحالاو ربلاب نيملسملل رمآ هيفف « نطسقلا بحي هللا نإ

 مهأ ىه ةالصلا نأك « مهتالص ةرثك نع رابخإ « ادم ًاعكر مهارت »

 « ةمالعلا اسلا « دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهامس » . مهتق و لغشو مهرمأ

 قو . رهسلا تارامأ و لیللاب دجپتلا تامالع تحال ىأ رصقلاو دملا ناتغل امفو

 ترثك نمد مع هل لوسر لاق : لاق هنع هللا یضر راج نع هجام نا ننس

 هجولا ىف نوكي ضايب وه : نسحلا لاقو . « راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتولص
 سابع نا لاقو . سابع نبا نع وعلا هاورو « اضيأ ديعس هلاقو « ةمايقلا موي

 عوشحنا وه : اضيأ دهاجم نعو نسحلا تمسلا وه انيندلا يف ءامسلا : دهاجمو
 مههوجو ىف مهاپس » : ىلاعت هلوق نع ًادهاجم تلأس : روصنم لاق . عضاوتلاو



۳۳۹ 

 نوکی ارو « ال : لاق ؟ لجرلا ىنيع نيب نوکی 'رثأ وهأ « دوجسلا أ نم
 ' ىف رون هنكلو « ةراجحلا نم ابلق یسقآ وهو زنلا ةبكر“ لثم لجرلا ىيع نيب“
 . عوشملا نم مههوجو

 :هريسفت يف يبطرقلا لاق «ليبنإلا يف مهلثمو ةاروتلا يف يف مهلثم كلذ» : : ىلاعت هلوق
 « ًاضيأ ليجنإلا ىف مهلثم كلذ یعلا : تلق تئش نإ «ناهجو هيف : ءارفلا لاق
 مالكلا مامت : تلق تئش نو . ليجنإلا ىلع فقولا نوكيف « نآرقلا ىف مهلثك

 نبا لاق اذكو . ليجنإلا ىف مسهلثمو : : لاقف أدنبا مث « ةاروتلا يأ مهلثم كلاذ ''
 . ةراوتلا ىلع اذه ىلع فقويف « ليجنإلا ىف امهدحأ نالثم امه « هریغو شابع
 فتوي الف.« ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهتفص هذه نأ نعي دحاو لثم وه : دهاج 'لاق
 « هأطش.جرخأ .عرزک » أدبيو . ليجنإلا ىلع فقويو « اذه ىلع ةراوتلا لع
 هلاق « هدالوأو هجئارفا:.ىبعي هأطشو « عرزک مهو ینعم ىلع:

 ام جرسخ اذإف « دحاو تبن وه : لتاقم لاقؤ ؛ هريغو دنيز نبا

 ءاطشأ عمجلاو . هحارف تابنلاو عرزلا أطش : ىرهوجلا لاق . هأظش دقف هدعب

 .هفرط ىأ :« هأطش جرخأ» : هلوق ىف شفخألا لاق . هرطش جرخ .عرزلا أظشأ دقو

 . جرخ.اذإ. ىنطشم وهف عررزلا أطشأ : ءارفلا لاقو . ىلاسكلا نع ىلعثلا هاکحور.
 چ لاق

 را ناننآراجشألا نلمو يرش هو لع اهل وا

 ًاضيأ برعلاو' « لبنسلا كوش أطشلا نإ : ليقو . هنابن ىأ هأطش جرخأ : جاجزلا ١

 جرخيف « لبنسلا هنإ : ليقو . برطف هلاق  یمهبلا لوشاوهو <« افسلا هیمست "
 نا أرقو .یدروالا هاکح . ءارفلا هلاق « ناثو عستو « تالبنس رشع ةبحلا نم

 مصاع نب رصنو سنأ أرقو . نوقابلا نكسأو « ءاطلا حتفپ «هأطش» ناوک ذ نباو رشک

 غب مش قاحسا ی ناز. ىردحللا ارق هاصع لشم « هاطش » باو ناو .

 . ایف تاغلاهلکو 4 ة زمه



 فضي

 ةاليلق نونوكي مآ یعی ۰ الع ىنلا بامصأل لاعت هللا هبرض لثم اذهو

 هباجأف افيعض هنيد ىلإ ءاعدلاب أدب نيح كفي ىبلا ناكف « نورثكيو نودادز من

 الاح ىوقيف ًافیعض رذبلا دعب ودبي عرزلاك « هرمأ ىوق ىح دحاولا دعب دحاولا
 لاقو . نایب ىوقأو لثم حصأ نم اذه ناكف . هخارفأو ۾ ند

 نوتبني موق نم جرخينس هنإ : بوتكم ليجنإلا ىف قي دمع بامصأ لثم : ه ۱
 . رکنلا نع نوهنیو « فرعلاب نورمأي ۰ عرزلا تابن

 ؛سکعلاب ليق و  عرزلا أطشلا یوق ىأ هدشو هناعأو هاوق ىأ « هرزآف »

 ةويح وبأو ناوکذ نبا أرقو « دلاب « هرزآ » ةماعلا أرقو.. طشلا عرزلا یوق ىأ

 :سیقلا ورما لاق . دلاپ فورعلاو « هلعف لثم ةروصقم « هرزآف » سيق نب ديمحو

 بیخو نيمناغ شویج رجم اهتنب لاضلا رزآ دق ةنيجمب

 قوسلاو « هل اقاس نوكيف هيلع موقي ىذلا هدوع ىلع « هقوس ىلع یوتساف »

 . انيب ام" لثم وهو . هعارز عرزلا اذه بجعي ىأ « « عارزلا بجعي » . قاسلا عمج

 هلاق « اووقف ءافعضو اورثكف اليلق اوناك ها أطشلاو « الع دج عرزلاف

 اذه هللا لعف ىأ ۰ فوذحعب ةقلعتم ماللا « رانکلا مهم . ظيغيل » . هريغو كاحضلا

 . تا ب طفي باتو و ج كمحمل

 مهو دهم عم نذلا ءالؤه هللا دعو ىأ « اونمأ نيذلا هللا دعو » : یلاعت هلوق

 وهو « عطقنیال ًاباوث ىأ « « اميظع ًارجأو ةرفغم » ةحلاص مهلمعأ نذلا نوسزلن

 « موق نود ةباحصلا نم موقل ةضعبم « مهنم » هلوق ىف « نم ١ تسيلو . ةنجلا

 دصقي الو « ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف » : یلاعت هلوق لشم ةسنجم ةماع اهنكلو:

 اذإ « ناثوألا, سنج نم سجرلا اوبنتجاف ىأ ۰ سنجلا ىلإ بهذي هنكل ضيعبتلا

 ؛بذکلاو < « رمحلا برشو « ابرلاو « ىنزلا اهنم یتش سانجأ نم عقب سجرلا ناك

 و رو ا رسل سنجلا اهي ديفي « نم » لخدأف

 سالا اذه كتقفن لعجا ىأ « مهاردلا نم كتقفن قفنأ : لاقيو . ةباحصلا



۳۳۸ 

 عي هللا دعو نإو « مهل اليضفت ةرفنملا دعوب او دمحم باحصأ صصخي دقو

 . .ةرفغملا نع

 مهدعو : ىنعلاو « ماللل ةدكؤم « نم» نأ وهو « رخآ باوج ةيآلا قو
 بوللا نم تعطق : ىلزغلا لوق ىرجم ىرجف ؛ ايظع ًارجأو ةرفغم مهلك هللا |

 نآرقلا نم لزتنو » نآرقلا نم. اذه دهاشو . ًائيش ضعبي ملا نم ًاصیمق هلك
 ءافشلا سيلو « ىفشي هنم فرح لك « ءافش نآرقلا لزتن : هانعم « ءافش وه ام

 ٠ « ةنجم « نم » : لوقي نم نييوغللا نم نأ ىلع . ضعب نود هضعب هب اصتخم
 نآرقلا ةيحان نمو « نآرقلا ةهج نمو « نآرقلا سنج نم ءافشلا لزتن : اهريدقت
 : رهز لاقو

 کت مل ةنمد قوا مآ نمآ

 رخآلا لاقو « ةنمد اهزانم نم مآ « ةنمد یو مأ ةيحان نم دارآ

 رف زلا لفونلا هنم ةمالظلا ىلاي افأسیو امطعي بئاغر وخأ

 ريثكلا : لفونلاو . رفز لفون هنال ةمالظلا ىبأي دصتلا ناك ذإ « اعيش ضعبت مل نف

 . سانلا نع نوئملاو لاقثألا لماح : : رفزلاو < ءاطعلا

 نم میلع ظيفلاو ميف نعطلاف ؛ هللا دنع نریضرم لدع مهلك ةباحصلا
 : ةعاماو ةنسلا لهأ نم جورخ مهتلادع ق دیقتلاو ثحیلاو « رفکلا تارامآ

 الاجر اوركذف « سنأ نب كلام دنع انك - ربزلادلو نم  ىريبزلا ةورع وبأ ىور

 نذلاو هللا لوسر دج » : ةيآلا هذه كلام أرقف « اطبع هللا لوشر ,باحآ ضغبي
 نم حبصأ نم ٠ كلام لاقف « رافكلا مهب . ظيغيل عارزلا بجعي .٠ غلب یح « هعم

 انا دن ا لرمر باسأ ني دج لك یخ هل ىلا
 ؛ هليوأت ين باصأو هتلاقم ىف كلام نسحأ دقل : تلق . ركب وبأ بيطخللا هركذ 82000835 53-5 0 5

 لطبأو « نلاعلا بر هللا ىلع دردقف ةياور ىف هيلع نعط وأ مهنم ادحاو صقنأ نف "



۳۳۹ 

 « رافکلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دن » : ىلاعت هللا لاق « نيملسملا: غئارش
 رخ ىلإ « ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نینمّولا نع هللا ىضر دقل ه : لاقو . ةيآلا

 لاق . حالفلاو قدصلاب مسهل ةداهشلاو مهملع ءانثلا تنمضت ىلا ىآلا نم كلذ
 نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل » : لاقو « هيلع هللا ودهاع ام اوقدص لاجر » : ىلاعت هللا
 : هلوسق ىلإ « اناوضرو هللا نم "الضف نوغتبي مهاومأو مهراید نم اوجرخأ
 ناعالا ورادلا اوؤبت نيذلاو» : لئاق نم زع لاق مث . « نوقداصلا مه كئلوأ »
 ىلاعتو كرابت هملع عم هلك اذهو . « نوحلفلا مه كئلوأف - هلوق ىلإ - مهلبق نم
 . مهرمأ لآمو مهاجم

 : لاقو « مهنولي نیذسلا ینرق سانلا ريخ » : هل هل لوسر لاقو

 مهدحآ دم كردي مل اهذ دحأ لثم قفنأ- مكدحأ نأ واف ؛ ىناحصأ (۱ر وبستال»
 ىف ام یر aa يابا ىراخبلا اهجرحآ « هفيصن الو
 دم كردي مل ه-. ۰ ' ری لاق . « هفيصن الو مهدحأ دم كردي ملا, ضرالا

 تلدکو . انه فصللا وه فيصنلاف « دملا فصنل الو هب قدصت اذإ مهدحآ ۱

 * < نيمث : نمسللو « عيست : مستللو « سيخ : سمضلو ,« ريشع : رشعلل لاقي
 برعلا لقت لو .عيبر : عبرللو « سیدس : سدسللو « عسيبس : عبسللو
 . ثيلث : ثلثلل

 نیلاعلا ىلع ىناحصأ راتحا هللا نإ : : ًاحيمس ًاعوفرم رباج نع رازبلا قو
 « ركب ابآ : یمی- ةعبرأ ٠ ییاصعآ نم ىل راتخاو « نیلسرلاو نييبنلا ىوس

 بسلا ىن نعم : لولسلا مراسل و هبا يت ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 02 1

 « فافختسالاو صاقتنالا هب دصقي ىذلا مالكلا وه لا نم هکح ان رکذ ىذلا

 حیبقتاو نمالک مبت ءاداقتعا فالتخا ىلع سانلا لوقع ىف بسلا هنم مهفي ام وهو.
 «هللإ نود نم نوعدب نیذلا. اوبست الو» : ىلاعت هلوق هيلع لد ىذلا وهو

 . ( ه5 - ص مراصلا )



۳:۹ 

 . « رخ مهلك : یاس ىف لاقو . ىناتصأ مهلعجف  ايلعو « ناععو « رمو
 ینراتخا لج و زع هللا نإ » : ها لوسر لاق : لاق ةدعاس نب عوع یورو

 ةنعل هيلعف مهبس نف ؛ ًاراهصأو اناتخأو ءارزو مهنم ىل لعجف ىناصأ ىلراتخاو
 . « "الدع الو .ًافرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي الو < نيعحأ سانلاو ةكئالملاو هللا
 . مهنم دحأ ىف عوقولا نم راذحف « ةريثك ىنا اذهب ثيداحألاو

 لطبم « ةعيرشلا نع جراخ وهف بذك ىلإ ةباحصلا نم ًادحاو بسن نمف
 « بس دقن ًابيذكت مهنم ادحاو قمل نمو . لا لوسر ىلع نعاط « نآرقل
 لَ هللا لوسر نعل دقو « بذكلا نم مظعأ هللاب رفكلا دعب بيع الو راع ال هنأل
 ىلا هللا ةنعل ىف لخاد  مهمف ريغص الو  مهرغصأل بذكملاف ؛ هباعصأ بس نم
 . هيلع نعطوأ هباتصا نم ًادحاو بس نم لك اهمزلأو « ياه هللا لوسر اهب دهش

 اهعزانت ةلأسم ترجف ديشرلا نوراه سلجم ترضح : لاق بيبح نب رم نعو

 نع ةريره وبأ هيوري ثیدحب مهضعب جتحاف < مهتاوصأ تلعو روضحلا
 لاق یتح « ماصحللاو ةعفادملا تدازو ثيدحلا مهضعب عنرف « اب هللا لوسر
 مهتم ةريره ابأ نژل و هللا لوسر ىلع ثيدحلا اذه لبقي ال : مهنم نولئاق

 « ملوق رصنو مهوحن احن دق ديشرلا تيأرو . هبيذكتب اوحرصو هيوري اهف
 قودص لقنلا حیص ةر ره وبأو « ال هللا لوسر نع حي ثيدحلا : انأ تلقف

 سلجنا نم تمقو « بضغم رظن ديشرلا ىلإ رظنف . هريغو اط ىننلا نع هیورب اهف
 لخدف ! بابلاب ديربلا بحاص :.ليق ىح ثبلأ ملف « ىلزنم ىلإ تفرصناف
 مهللا : تلقف . نفكتو طنحتو « لوتقم ةباجأ نينمؤملا ريمأ بجأ : ىل لاقف
 ینملسف « هباصصأ ىلع نعطي نأ كيبن تللجأو كيبن بحاص نع تعفد ىنأ ملعت كنإ
 هيعارذ نع رساح بهذ نم ىسرك ىلع سلاج وهو ديشرلا ىلع تلخدأف.. هنم
 « بيح نب رمح اي : ىل لاق ىب رصب الف « عطنلا هيدي نيبو فيسلا هديب
 « نينمؤملا ريمأ اي : تلقف . هب ىتتيقلت ام لثمب ىلوقل عفدلاو درلا نم (دحأ) یفاقلت ام



«۱ 

 ۱ هب ءاج ام ىلعو ال هللا لوسر ىلع ءاردزإ هيف هنع تلداجو هتاق ىذلا نإ

 ةولصلاو مايصلا ىف مكحألاو ضئارفلاو « ةلطاب ةعيرشلاف نيباذك هباحصأ ناك اذإ

 : لاق مث « هفن ىلإ عجرف . لوبقم ريغ دودرم هلك .دودحلاو حاکنلاو قالطلاو

 . مهرد فال ةرشعب ىل رمأو ! هللا كايحأ « بيبح نب رمع اي ىنةييحأ

 هقلخ نم هتريخو « هءرايفصأو ىلاعت هللا ءايلوأ « لودع مهلك ةباحصلاف : تلق
 هذه ةمنأ نم ةعاجلا هيلع ىذلاو « ةنسلا لهأ بهذم اذه . هلسرو هئايبنأ دعب

 ع مهريغ لاحك ةباحصلا لاح نأ مهب ةالابمال ةمذرش تبهذ دقو . ةمألا

 : لاقف رمألا ةءادب ىف مهلاح نيب قرف نم مهنمو . مهتلادع نع ثحبلا مزليف

 بورحلا مهف ترهظف « لاوحألا مهب تريغت مث « كاذ ذإ ةلادعلا ىلع اوناک مهنإ

 ةباحصلا رايخ نإف « دودرم اذهو . ثحبلا نم دب الف <« ءامدلا كفسو

 هللا ىثأ نم مهنع هللا ىضر مهريغو « ريبزلاو « ةحلطو « ىلعك مهءالصفو

 : لاعت هلوقب ةنجلا مهدعوو « مهاضرأو منع یضرو « مهاكزو مهلع

 « لوسرلا رابخإب ةنجلاب مهب عوطقلا ةرشعلا ةصاخو «ایظع ًارجأو ةرفغم»
 هرابخإب مهيبن دعب مهیلع ةيراجلا رومألاو نتفلا نم ریثکب مهملع عم ةودقلا مه

 ىلع ةينبم رومألا كلت تناك ذإ مهلضفو مهتبترم نم طقسم ريغو « كلذب مهل
 تارجحلا ةروس ىف رومألا كلت ىف مالكلا ىتأبسو . بيصم دهتجم لكو ؛ داهتجالا

 . صيخلتلا نم يشب ىبطرقلا مالك ىهتنا . ىلاعت هللا ءاش نإ ةنيبم

 ىلاعت هللا هرز آف : ةبالا «هرزآف » : ىلاعت هلوق تحن ىرهظملا لاقو

 مهئامدب نيذلا عرز اوقس نيح راصنألاو نیرجاهلا نم ةباحصلا تادهاج
 یوتساف « رمو ركب ىنأ هفالخ یف اسال هتافو دعبو لع ینا ةايح.ىف '

 مهريغ ةيامح نع ىنغتساو « هلك نيدلا ىلع رهظو « هقوس ىلع نيدلا
 تیگاز مکنید مکل تلك أ مويلا : ىلاعت هللا لاق یتح « عارزلا بجعي ثيحب

 عمتج ال » : مالسلاو ةاولصلا هيلع لاقو «انيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع
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 نم مهرضی ال ٠ هللا رمأب ةمئاق ین هم ةفئاط لازيالو : لاقو « ةلالضلا ىلع ۳

 لك لع لمفتالا: رابشم يرق ةي هللا دن جالو « مهفلاخ نمو مهذخ
 لاق ىح <« م ىأ ز ةجرذ غلبي نأ لضافألا نم دحأل نكمب ال ثيحب قیاس

 موي مه ًارونو ًادئاق ثعب الإ ضرأب تو ییاحص نم ام» : های هللا لوسر ۱
 . هنع هللا یضر ةديرب نع ىذمرتلا ها ور « ةمايقلا

 اناميإ قبس ناك نمف ؛ ةباحصلا ىف ًابلاغ لضفلا ةدام ىه ةيصوصحنا هذهو

 لضفأ ناك هنع هللا ىضر رمعك هفعض نيح نيدلل ةرزاوم رثكأ وأ « ركب یک
 حتفلا لبق نم قفنأ نم منم یوتسی ال » : ىلاعت هللا لاق . كلذك سيل نم

 هللا دعو .الكو « اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ « لتاقو
 دقو . «راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا» : ىلاعت لاقو « ىتسحلا
 « لولسملا فيسلا » ىف القعو الق و « اصوصخو ًامومع ةباحصلا لئاضف انيفوتسا
 . ملعأ ىلاعت هللاو

 ۱ ًاضرغ مهوذختت ال ۰ یاععأ ىف هللا هللا » : ینزلا لفغم نب هللا دبع نعو

 نمو ‹ مهضغبأ یضنییف مهضغبأ نمو « مهبحأ ىحبف مهحأ نف ؛ ىدعب نم
 « هنخأب نأ كشويف هللا ىذأ نمو« هللا ىذأ دقف یناذآ نمو « ىناذأ دقف مهاذأ

 : . بیرغ ثيدح اذه : لاقو ىذمرتلا هاور

 نأ ىلع عاجإلا القا دقو : بابلا اذه ىف لاقلا رحآ : یرهظلا ىف لاقو

 . همالک یهتنا - روفغمو مهلکو لودع مهلك ةباحصلا

 ىلع لولسلا مراصلا » : هباتك رخآ يف ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 لهأ نم قل هللا لوسر بامصأ نم ًادحأ بس نم امأف :هصن ام « لوسرلا ماش

 . هلتقأ ىف فقوتو الاكن ارض برضي هنأ دمحأ مامإلا قلطأ دقف هريغ وأ هتي

 : هريغو یرخطصالا .بوقعي نب دمحأ سابعلا وبأ اهاور ىنلا ةلاسرلا ىف لاقو

 ىلعو « رمع دعب نامعو « ركب ىبأ دعب رمعو ءركب وبأ الت ىلا دعب ةمألا ريخو
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 ۱ رکذپ ًادحأ: .تيأز اإ 6 39 نتا اب | 5 0 لاق; .ةيفاعلا. هللا .لكساف 5 ةو 5

 ی ملا .لع هنت هرس + لو :تاصأ ۰

 : لاقف E أ رم ديح نب رع نإ و نب نزلا لاق
 . هرمأق ! هتیس الجر ثضنبآ نو : لاق« ةصفبأ لاق ؟ تيب نأ لع كلمح ام

 زيزعلا دبع نب. رمت تيأز ام : ۰: هرسیم نب مهارإ لاقو : ًاطوس نيثالث دلجف ۱

 . اكل اور او برن مت الجر الإ طق نا بر ٠

 ةباجصلا بس نم لتقب مه ريغو ةفوكلا لهأ نم ءاهقفلا نم ةفئاط عطق دقو عا
 هللا ىضر ركبابأ متش نبع لثسو ىنايرفلا فسوي نب دمحم لاق . ةضفارلا رفكو

 عنصي فيك هلأسو ءال : لاق ؟ هيلع ىلصيف : ليق : رفاك : لاق هنغ ىلاعت '
 ىح بشتملاب هوعضوأ « مكيديأب  هوسمت ال : لاق ؟ هللا الإ هلإ ال : لوقي وهو
 یفنار حبذو ةاش حبذ ًايدوهي نأ ول : فسوي نب دمحأ لاقو . هترفح ىف هوراوت

 كلذكو . مالسإلا نع دترم هنأل ؛یضنارلا ةحيبذ لکآ ملو یدوهلا ةحيبذ  تلكأل
 ةحيبذ لکوت الاک < ةيردقلاو ضفاورلا ةحيبذ لکوت ال : ناه نب ركب وبأ لاق

 تا لماو « دترملا ماقم نوموقی ءالؤه نأل ؛ ىناتكلا ةحيبذ لکوت هنأ عم عم دترملا

 , ةيزجلا مهنم فخؤتو مهنيد ىلع نورقي |

 فقوتو «ةباحصلانم دخألهبسب رفكي هنأ هيف لوقلاقلطأ ذقف : ىلعيوبأ ىضاقلا لاق
 هنأ یضتقی ريزعتلا باجيو دحلا لاكو . هلتق نع بلاط ىبأو هللا دبع ةياور ف
 ینالاو ۰ رفكي امهادخإ : ناتیاور مهباسم ىف نوکتف - هلوق ىلإ  هرفكب محي



EE: 

 زا الإ ريفكتلا نع ناسالا فك وه روهمجلا هيلع ىذلا باوصلاف : تلق . قسفي
 ةشئاع ىلع كفإلاو نآرقلا فيرحتب "الثم لاقف « نيدلا تايرورض نم ائيش رکنآ
 ۱ . نآرقلا صوصن دوحج یه ىتلا اهلاثمأو اهنع ىلاعت هللا ىضر

 هللا نأل  ةتسلاو باتکلاب مارح ها لوسر باعصأ بس نأ كشالو
 نرجاهلا نم نولوألا نوتباسلاو » : ىلاعت هلوقب ًاقلطم یضرو یهنع ىضر ىلاعت

 نع ىضرف « هنع اوضزو مهنع هللا یضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو
 . ناسحإب مهوعبتي نأ الإ نيعباتلا نع ضرب لو ۰ ناسحإ طارتشا ريغ نم نيقباسلا
 ىضرلاو . « ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل » : ىلاعت لاقو

 . ىضرلا تابجوم ىلع هيفاوي هنأ لع دبع نع الإ ىضري الف ةميدق ةفص هللا نم ۱
 ىف نيب دقف اذه لعو لاق نأ ىلإ - ًادبأ هيلع طخسي مل هنع هللا یضر نمو
 نوتومي ةرحالا ىف باوثلا لهأ نم مهنع هللا ىضر نيذلا ءالؤه نأ رخأ عضاوم
 نولوألا نوقباسااو » : ىلاعت هلوق ین امك « كلذ نوقحتسي هب ىذلا ناميإلا ىلع
 مه دعأو «هنع اوضرو مهنع هللا ىضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم
 تبث دقو .« ميظعلا زوفلآ كلذ < ادب اهيف نیدلاخ ۰ راهنألا اهن ىرحت تانح
 . « ةرجشلا تحت میاب دحأ رانلا لخدي ال » : لاق هنأ يت يلا نع حيحصلا يف

 ناك نإو ةنجلا لهأ نم هنإف هنع ىضر هنآ هنع هللا ربخ» نم لكف اضيأو
 حدلاو هيلع ءانثلا ضرعم ىف كلذ رک ذی هنإف « حلاصلا هلمعو هناميإ دعب هنع هاضر
 ی اک اذهو . كلذ لهأ نم نكي مل برلا طخسب امب كلذ بقعتي هنأ لع ولف « هل
 ىف ىلخداف « ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي » : ىلاعت هلوق
 نرجاهلاو یا ىلع هللا بات دقل » : لاق لاعت هنألو « ىتج ىلخداو ىدابع

 مث منم قيرف بولق غيزب داك اسم دعب نم ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصنألاو
 نيذلا عم كسفن ريصاو » : ىلاعتو هناحبس لاقو ( محر فوعر مهم هنإ مهملع باث
 هللا لوسر دمحم » : لاعت لاقو « ههجو نودي ري یشعلاو ةادغلاب میر نوعدب



۳ 

 ةمأ ريخ متنک ٠ : ىلاعت لاقو « ةبآلا « مهنیب ءامحر رافکلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو

 اذهل ههجو نم لوآ مهو « اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو » « سانلل تجرخأ

 مهدعب نم اوءاج نيذلاو » : ىلاعت لاقو . بير الب نودارم مهف ۰ باطحلا

 الغ انبولق ىل لعجت الو « ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر : نولوقي
 لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام هناحبس لعجف « محر فوعر كنإ انير اونمآ نيذلل

 هللا نيعاد نيقباسلل ني رفغتسم مهدعب نم اوءاج نيذلاو راصنألاو نيرجاهملل ىرقلا
 مه لغلا نم بلقلا ةراهطل مهرافغتسا نأ ملعف . مهل الغ مهبولق ىف لعجي ال نأ
 :ىلاعت هلوق ىف هلوسر كلذب كرادت هنأ اك « هلعاف هيلع ىنثيو هاضريو هللا هبحم رمأ

 : ىلاعت لاقو « تانمولاو نينمؤمللو كبنذل رفغنساو « هللا الإ هل ال هنأ معاف »

 هرکی هناحبس هنأ نوكيف « هدضل ةهارك 'ىشلا ةبعو « مهلرفغتساو مهنع فعاف »

 اذهو « ةراهطلا دض زه ىذلا مش ضغبلاو « رافغتسالا دض وه یذلا مش بسلا

 « مهوبسف دمحم باعصأل رافغتسالاب اورمأ » اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع لوق ىنعم

 ۱ . ملسم هاور

 ناتلزنم تضف « لزانم ثالث ىلع سانلا » : لاق صاقو ىلأ نب دعس نعو

 :لاق-.تيقب .یلا ةلزنملا هدب اونوكت نأ هيلع نونئاك متنأ نسحأف «ةدحاو تيقبو

 ةلزنم هذهو « نورجاهلا ءالؤهف « اناوضر - هلوق ىلإ - نرجاهلا ءارقفلل » أرق م
 م ناك ولو - هلوق ىلإ - مهلبق نم ناميإلاو رادلا بت نيذلاو د « تضم دق

 نذلاو » ارق مث . تضم دق ةلزنم هنهو « راصنالا ءالوه : لاق « ةصاصخ

 « ةلزمملا هذه تيقبو ناتاه تضم دق « محر - هلوق ىلإ - مهدعب نم اوءاج

 نأ : لوقي تيقب ىلا ةلزنملا هذمل اونوکت نأ هيلع نونئاك متن ام نسحأف

 . مهل اورفغتست

 - ةنسلا امأو : تايآلا ليصفت دعب « لولسلا مراصلا : ىن ةيميت نبا لاق مث

 هرخآآ ىف لاق مث « عجارلف ءاش نم بابلا اذه ىف ةيوق ةحيعص ثيداحأ امف درسف



۳:1 

 هللا لوسر بامصأ نم ىلعلاو هقفلا لهأ نيب افالخ هيف ملعنال ام اذه و :- هصنام

 بجاولا نأ ىلع نوعمج مبنلف ةعاهملاو ةنسلا لهأ رئاسو ناسحإب ممل نيعباتلاو

 مب داقتعاو « مهنع ىضرعلاو « مملع محرتلاو « مهل رافغتسالاو « مهلع ءانثلا

 . لوقلا مهف ءاسأ نم ةبوقعو « مهتالاومو

 كلذ مهنکع مف من ا ىنلا ىف حدقلا ودارأ ءالوه : هللا همحر كلام لاقو

 ی ًالاص الجر ناک ولو ءوس لجر هنإ :لاقي ىتح هباحصأ ىف اوحدقف

 نع بذيو ؛هلوسرو هللا رصني ناك الإ لجر مہم ام هنأ كلذو «لاق امك وأ« نی اص

 تالاسر غيلبتو هللا ةملك ءالعإو هللا ند راهظإ ىلع هنيعيو «هلامو هشفنب هللا لوسر ۰

 بولق نئمطت لو « هتوعد رشتنت ملو هرمأ رقتسي مل ذئنيح وهو «ةجاحلا تقو هللا
 بضغل دحأ هاذآ مث اذه وحن سانلا ضعب هب لع الجر نأ مولعمو « هنيدب سانلا رثكأ

 . ( صيخلتلا نم 'ىشب لولسملا مراصلا مالک یبتنا ر هل ىذأ كلذ دعو هبحاص هل

 ثحبلا كرتو « (مع ناسللا فكو « ةباحصلا تارجاشم ىلع مالكلا :ىنأيسو

 نم ناتفئاط ناو » : ىلاعت هلوق تحت تارجحلا ةروس ىف مهنم دحأ ىف ديقننلاو

 . ىلاعت هللا ءاشنإ ةيالا « اولتتقا نينماوملا

 ۳۱۵۸ ةنس بجر نم ةرشاعلا ببسلا موي ةليل ىلاعت هنوعب حتفلا ةروس تمت

 . كلذ ىلع ىلاعت هلل دمحلاو « ةرجحلا نم



 تارجحلا 5 روس

 ۱ « هللا وقناو هلوسرو هللا یدی نيب اومدقت ال اونمآ نیل اهيأ اي »

 « مدع عيمس هللا نإ

 رومألا نم ًارمآ « اومدنقت ال » : ىلاعت هلوق : اهوزن نأشو ةبالا ىنعم

 .امإ اونوکتف ؛ هيف انذأيو هب اك نأ دعب الإ هوعطقتو « هلوسرو هللا دي نيب »
 نتتهجلا ینعع نيديلا ظفلو . لسرملا ینلاب نيدتقم امإو « لزنملا ىحولاب نيلماع

 ىلا ةهجلاو « نيتهجلا نيب ىتعمب نيديلا نبو « ناسنالا ىدي تمس ىف نتنئاکلا

 ةيامآ تساخ ۽ ىنعمب هيدي نيب تسلج : كلوتف مادقلاو مامألا ةهج یه ايب

 ها دار نأ عنتما هللا نب : ليف اذإو 3 هنم ًابيرقو هيدي نيب ىذاحي ناكمبو

  رمآ ىف عطقلا نم ةباحصلا ضعب عقو ام هبش ؛ ةيليثمت ةراعتسا نوكيف ناك نو
 قيرطلا ىف یشلا ىف مدقتي نم لاحب هلوسرو هللا هب مكي نأ لبق ةينيدلا رومألا نم
 ةلاحلا نع ربعف « هل ايظعت هرثأ اوفقيو هنع رخأتي نأ بجي نم ىلع هتحاق ول الثم

 . ( نايبلا حور و اهم هبشملا نع هب ربعي اب ةهبشملا

 دم دعي لاتقو د لاوقأ ةعس ىلع افوز بیس ىف فلتخاو +: ىطرتلا لاق
 ركب وبأ یضاقلا اهركذ ة رخأتمل ةسمحلا لاوقألا هذه : تلق - لاوقألا

 تحت لخدت ةحيمس اهلك یهو : یضاقلا لاق . یوروالا هلبق اهدرسو « ىلرعلا
 . ببس نود تلزن اهلعلو « اهنم ةيآلل ريشملا بسلا ناك ام مع هنإف : مومعلا

 ۱ . ملعأ هللاو

 لصأ « هلوسرو هللا یدی نيب اومدقت ال » : یلاعت هلوق : ىبطرقلا لاق مث ۱

 لاق كلذکو . هب ءادتفالاو هعابتا باجيإو 4E ىنا لاوقأل ضرعتلا كرت ىف



۳:۸ 

 ةصفط ةشئاع تلاقف ۰ سانلاب لصیلف ركب ابآ اورم » : هضرم ی لفيت ىبنل
 كلاقم ىف مقب یم هنأو « فيسأ لجر ركب ابآ نإ : ىلوق : ابنع هللا یضر

 بحاوص نکن : افيو لاقف . سانلاب لصیاف رمع رف « ءاکبلا نم سانلا عمسي ال

 ؛ فسوي بحاوص ١ : هلوق یعف . « سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم ۰ فسوپ

 لطاب وهو «ةيآلا هذبب سايقلا ةافن جتحا ابرو .زئاجلا ريغ ىلإ ئاج لا نع درلاب ةنتفلا
 ةلالد تاق دقو“ « هيدي نيب مدقت هلعف ىف سيلف هتلالد تماق ام ناف ۰ مهنم

 مدقت ًاذإ سيلف ؛ عرشلا عورف ىف سايقلاب لوقلا بوجو ىلع ةنسلاو باتکلا
 . صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف هلثمو . هيدي نیب

 ى لاق : #4 ىنلا ىلع لعفلاو لوقلا نم ئش ىف مدقتلاو ةقبسلا زوج ال
 e نا لعفو لوق لك ىف ةماع ةيالا نأ رهاظبو : نايبلا حور

 لعف وأ لوق نم هعدقت نکع امم بهذم لك عماسلا نهذ بهذيل « اومدقت ال »

 اذإو « باوجلاب هوقبست ال مالسلاو ةولصلا هيلع هسلجم ىف ةلثسم ترج اذإ الثم
 الا همامآ اوشع ال عضوم ىلإ مهتبهذ اذإو ؛ هلبق لک الاب وأ دتبت ال ماعطلا رضح

 . مدقتلا هنم نكمي امم كلذ وحنو « هيلإ تعد ةحلصمل

 : لعفلاو لوقلا ىف مهيلع مدقتلاو ءالعلا ىدي نيب یشلا ىهنلا ف لخدي

 ليل اوراس اذإ : عضاوم ةئالث ين الإ راک الا ىلع رغاصألا مدقت زوجيال : ليق

 لوألا نامزلا ين ناكو .- الئاس ءام ىأ اليس اولخد وأ  اشيج ىأ اليخ اوأر وأ

 نب یثلا یبللا ف لخديو . ضرألا هب هللا فسخي خيشلا مامآ باشلا یم اذإ

 هنع هللا یضر ءادرالا ىلأ نع ىور ام هلیلدو . ءايبنألا ةثرو مهنإف « ءالعلا ىدي

 م لاقف « هنع هللا ىضر ركب ىبأ مامأ ىثمأ و هللا لوسر یفآر : لاق

 دحأ ىلع تبرغالو سمش تعلط ام ؟ هرحالاو ايندلا ىف كنم ريخ وه نم مامأ

 قاك « هنع هللا یضر -ركب ىلأ نم لضفأو ًاربخ نيلسرملاو نييبنلا دعب

 رارسأالا فشك



۲۹۹ 

 مهتيصعم عم « نينمأملا » مهامم ثيح هدابع ىلع هللا ةفار نایب ةيالا قو

 جدام ءانب اذهو < اوصع نيذلا اهيأاي : لقي ملو «اونمآ نيذلا اهيأ ايد : لاقف

 قوف هرايتخاو هلقعو هيأر یری ال نأ نمولا طرش نمو . ثبللا ىبأ ريسفت ىف اک

 ىف بدألا ظفحيو . ةحلصم هيف یر الل الستسم نوكيو ١ خيشلاو ىلا ىأر

 هطوقس ببس هنإف « خيشلا یدب نيب ملكتي ال نأ ديرملا بدأ نمو . هتبهصو هتمدخ

 هنم اولبقاف لاق اذإو « لوقي نأ لبق اولوقت ال : لهس لاقو . رباكألا نعآ نم

 . یہا - هتمرح عيضتو هقح لامهإ ىف هللا اوقتاو « هيلإ نيعمتسم نيتصنم

 هل اورهجت الو ینلا توص قوف مكناوصأ اوعف رت ال اونمآ نذلا اهيأ ايد

 « نورعشت ال منأو مكلامعأ طبحت نأ « ضعبل مكضعب رهجك لرقلاب

 نأ ناربحنا داك » ةكيلم ىبأ نا نع ىراخبلا ىور : ةيآلا لوزن نأش

 ينب بكر هيلع مدق نيح قلت یبلا دنع اهتاوصأ اعفر « رمعو ركب وبأ اكلبي
 -رخآ لجرب رخآلا راشأو عاجش ىنب ىخأ سباح نب عرقألاب امهدحآ راشأف ؛ ممن

 « قالخ الإ تدرأ ام : رمعل ركب وبأ لاقف  همسا ظفحأ ال : عفان لاقف

 لجوزع هللا لزنأف « كلذ ىف |ناوصآ تعفتراف . كفالخ تدرأ اه : لاقف

 :ريبز نبا لاقف . ةيالا « ىنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نمللا اهيأ ايد
 كلذ ركذي مو « همهفتسي ىح ةيآلا هذه دعب 8 هللا لوسر عمسي رمع ناك اف

 . (ءاعتآ همال هدج ديرب : تلق)  قيدصلا ركبابأ ىنعي  هيبأ نع

 ةنبا ىنتثدح : ىناسارحللا ءاطع لاق : توملا دعب ةيصولا ىف ةبيرغ ةفيطل

 قوف مکناوصآ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأايو تلزن الا : تلاق سيق نب تبا

 لسرأف قاطع ينا هدقفف « هباب هيلع قلخأو هتيباهوبأ لحد ةبآلا ٠ ىنلا ترص
 . ىلمع طبح نوكي نأ فاخأ ٠ توصلا ديدش لجر انأ :لاقف هريخأف «هلأسي هبلإ

 لزنأ مث :لاق . « رحب تومتو ربخب شيعت لب « منم تسل » : مالسلا هيلع لاقن

 یبلا هدقفف « ىكبي قفطو هباب قلغأف « روخف لاتخم لك بحعال هللا نإ و : هللا
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 دوسأ نأ بحأو لاجلا بحأ ىلإ « لوسراپ : لاقف « هريخأف « هيلإ لسرأف اإ

 . « ةنجلا لخدتو « اديهش لتقتو ًاديح شيعت لب « مهنم تسل : لاقف « یوق

 .اوفشکنا اوقتلا الف «ةملسم ىلإ دیلولا نب لا عم چرخ ةمايلا موي ناك الف :تلاق

 مث « خلي هللا لوسر عم لتاقن انك اذكه ام : ةفيذح ىلوم ملاسو تباث لاقف

 هل عرد ذئموي تباث ىلعو « التق ىتح الناقو اتبثف "ةرفح هل اینم دحاو لك زفح
 ۱ تبث هاتآ مئان نملسلا نم لجر انيبف . اهذخأف نیملسلا نم لجر هبرف « ةسيفن

 هعیضتف لح اذه لوقت نأ كايإف « ةيصوب كيصوأ : هل لاقف همانم ىف سيق نب
 «سانلا ىصقأ ىف هلزنفو «یعرد ذخأف نيملسملا نم لجر ىب رم سمأ تلتق امل ىفإ
 «لحر ةمربلا قوفو ةمرب عردلا ىلع أفك دقو «هلوط ىف نسي سرف هئابخ دنعو
 لوسر ةفيلخ ىلع ةنيدلا تمدق اذإو ءاهذخأيف ىعرد ىلإ ثعبي نأ هرمف ادلاخ تأف

 نم نالفو « اذك و اذك نيدلا نم ىلع نإ : هل لقف - ركب ابأ ىنعي - جم هلل

 ؛ اهب ىنأف عردلا ىلإ ثعبف « هربخأف ًادلاخ لجرلا ىأف . نالفو قيتع قيفر
 دعب هتيصو تزيجأ ًادحأ لعن ال : لاق . هتيصو زاجأف « هایثورب ركب ابأ ثدحو
 . ( ىظرق ر باعيتسالا ىف رمع وبا ه هرکد هللا هجر تباث ريغ هتوم

 مكضعب رهج لثم ًارهج هل اورهجت ال ىأ « لوقلاب هل اورهجت ال و :ىلاعت هلوق
 نأ محل غوسي ال ىتح ًاقلطم رهجلا نع E هو . ضعبل

 ىنعأ ةفصب ديقم صوصخم رهج نع اوبن امنإو ؛ ةتفاحاو سمم اب الإ هوملكت
 ةببأ تاعارم نم ولحللا وهو < ی ا تم هوداتعا دق ام ةلئامع توعنملا رهجلا

 . اهتبتر نع تلج نإو بترلا ۳۹ طاطحاو < اهرادقم ةلالجو ةوبنلا

 هتبطاخم دنعو هترضحب توصلا ضفخو .هريقوتو ع هللا لوسر مظعت هتيضرف

 : مالسلا هياع هثيدح هيف رك ذی ساجم ىف توصلا عفر هركيو « اتيمو ايح

 ضفخو «٠ هربقوتو يا هللا لوسر مظعتب رمألا : ةبالا ىنعم : ىطرقلا لاق

 مكتاوصأب اوغلبت ال نأ مكيلعف مقطنو قطن اذإ یا ؛هتبطاخم دنعو هترضحب توضلا

 مكمالكل ابلاغ همالك نوكي ثيحب اهنم اوضغت نأو « هتوصب هغلبي ىذلا دحلا ءارو



 "ها

 دقو . ةحضاو هتقباسو ةحنال مكيلع هتيزم نوكت ىتح ۰ مكرهج ارهاب هرهجو
 عفر ءالعلا ضعب هركو . مالسلا هيلع هربق دنع توصلا عفر ءالعلا ضعب هرک

 . ءايبنألا ةثرو مه ذإ «مم ًافیرشت ءالعلا دنع توصلا

 « اح هتمرحك اتيم الع ىنلا ةمرح : "یرعلا نب ركب وبأ یضاقلا لاق

 ئرق اذإف « هظفل نم عومسملا همالك لثم ةعف رلا ىف هتوم دعب روثأملا همالك و

 «هنع صض رعب الو هيلع هتوص عف رب ال نأ رضاح لک ىلع بجو همالک

 ةمرحلا ماود ىلع هناحبس هللا هبن دقو . هب هظفلت دنع هسلجم ىف كلذ همزلي ناك ام

 هل اوعمتساف نآرقلا یرق ذإو» : ىلاعت هلوقب ةمزألا رورم ىلع ةروكذملا

 ةانثتسم اعم الإ نآرقلل ام ةمكحلا نم هلو «ىحولا نم ام همالک و.« اوتصنأو
 : هقفلا بتك يف اهنايب

 « ع هللا لوسر هب ىذأتت امالإ رهجلا الو توصلا عفرب ضرغلا سيلو
 مالسلا هيلع هنأ ثيدحلا ىنف « هزاوج ىف كلش ال هيذؤي ال ثیح وأ هرمأب ناك اف

 ناكو < سانلاب حرصا : : نح موي سانلا م زپنا الا بلطلا دبع نب سابعلل لاق

 !هاحابص اي :سابعلا حاصف ًاموي مهتتأ ةراغ نأ یوریو ءاتوص سانلا رهجأ سابعلا
 . هتوص ةدشل لماوحلا تطقسأف

 امر وهو « كلذ ا دالا شات نم لی دق 5 ناف ٠ مالکلاو

 . مالسلا هيلع هيذأتل ىهلا ين لخدف « ناسنالا ىذؤي

 : لامعألا طبحو رفكلا ةيشخ مالسلا هيلع هدسنع توصلا عفرو رهجلا ىف
 : یبطرقلا لاق . مكلاعأ طبحت نأ ةيشخ ىأ « مكلاعأ طبح نأ و : ىلاعت هلوق .

 تموم رفاكلا نوكيال کف ؛ ملعيال وهو ناسنإلا رفكي نأ بجومب « نورعشتال
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 لإ دصقيال ثيح نم ًارفاك نمؤملا نوكيال كلذك ءرفكلا ىلع ناعالا هرايتخاب الإ

. 
 ملعيال ثيح نم ًارفاک رفاكلا نوكيال كلذك 3 عاجإلاب هرات الو رفكلا

 نوکی دق مالسلاو ةولصلا هيلع هيلع رهجلاو توصلا عفر نأ هيبنت هيف : تلق
 توصلا عفر ناكف « هيف بيرال رفك وهو  هللاب ذایملا - هب ًافافختساو ةناهتسا

 ٠ رفكلاب لامعألا طبح ةنظم هيلع رهجلاو

 لئاق ال ذإ هل اصلا لامعألا طبحت ةريبكلا نأ ىلع ةيالاب یرشخمزلا لدتنا
 كلذ نأ نورعشيال مآ دارلاو « ظيلغتلا باب نم هنأ هنع باوجلاو . لصفلاب
 . ( نايبلا حور ر یصاعلا رئاسك سيلو طبحا رفكلا ةلرتم

 مست ولو . نولقعيال مهرکآ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ »
 « محر روفغ هللاو مه ًاريخ ناكل مهیا ج رح ىتح اوربص

 نم ةعفرلا : ةرجحلا : اهتعارذو مالسلا هيلع ىنلا جاوزأ تارجح ةيفيك
 هلا تارجح دارملاو « تارجح عمجلاو « الع طوحي طئاحب ةروجحملا ضرألا
 نبا جرخأ اک - تناكو « ةرجح نبنم لكل ةعست تناکو « مالسلاو ةولصلا هيلع
 . دوسأ رعش نم حوسلا اهباوبأ ىلع لخنلا ديرج نم  ىناسارحللا ءاطع نع دعس
 تيأر : لاق سيق نب دواد نع یهیبلاو ايندلا قآ نباو بدألا ىف ىراخبلا جرخأو

 تیبا ضرع نظأو « رعشلا حوسمب جراخ نم ىثغم لخنلا ديرج نم تارجحلا
 ةرشع لخادلا تيبلا زرحأو « عرذأ عبس وأ تس تيبلا باب ىلإ ةرجحلا باب نم
 تنك : لاق هنأ نسحلا نع اوجرخأو . عبسلاو نالا نيب كمسلا نظأو عرذآ

 « یدیب اهفقس لواننأف « نافع نب نایع ةفالخ ىف هع ىلا -اوزآ تويب لخدأ

e Eبرات  SS 

 افاح ىلع اهوكرت ول مهنإ « هللاو : ذئموي بيسملا نب ديعس لاقو « كلذ سانا

 هب ىفتكاام ىريف ‹ قاف الا لهأ نم مداقلا مدقيو ةنيدملا لهأ نم سان وشنیل
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 Se يلا لوسر

 « بزاع نب ءاربلا نع ةعاجو هنسحو یذمرتلا جرخأ : ةي لا لوزن ناش

 دنسب هود رم ناو ؛ یناربطلاو «یوغبلا مساقلا وبأو « ررج ناو « دمحأ هجرخأو

 رفع يلا ىنأ هنأ سباح نب عرقأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يأ قيرف نم حيحص
 یدمح نإ دج اي :لاقف . مالسلاو ةولصلا هيلع هبي اف ءانيلإ جرحا « دج اي : لاقف

 نم كنودانب نذلا نإ » ىلاعت هللا لزنأف ! هللا كاذ : لاقف . نيش ىذ نإو نز

 ىلإ بسن دحاولا لعف نأ لمتحيف عج یدانل نأ ةيآلا رهاظو و ارجل هارو

 . ( یناعلا حور ر كلذب اوضر مهنأل « ةعاهملا

 قد هرکیو « تيبلا نم مهجورخ رظتنی نأ هیلعف رباك ألا ءاقل دارآ نم

 قو : هللا همحر یسسول الا لاق : بدألا ءوسل رادلا جراخ نم ءادنلاو بابل

 اذه نم و .ىفخيال ام مال هللا لوسر عم بدألا ءوس جق ىلع ةلالدلا نم تايآلا

 وهو ةديبع ىلأ نع یکحم اك « بادآلا نساحم سبتقتو بابلا رمث تطتقت هلاثمأو

 « هجورخ تقو ىف جرخب ىح ملاع ىلع اباب تققد امو : لاق هنأ - وه لضفلا ىف

 نبا ربا نأو بتكلا ضعب ىف تيأرو . وکلا مالس نب مساقلا نع مهضعب هلقنو

 فقيف « هنع مظعلا نآرقلا ذخأل هتيب ىف ىنأ ىلإ بهذي ناك هنع هللا يضر سابع

 : ًاموي هل لاقف:هنم ىلأ كلذ مظعتساف « جرخب ىح هيلع بابلا قديالو بابلا دنع

 لاق دقو . هتمأ ىف ینلاک هموق ىف ملاعلا : لاقف ؟ سابع نا اي بالا تققداله

 مهلإ جرخت يح اوربص مهمأ ولو » : مالسلاو ةولصلا هيلع هيبن قبح ىف لامت هللا

 + ياخ عبس اهجرع تلصق ريس ا لع تيار داو .« مما ريخ ناكل
 . ( ىناعملا حور ر كلذ ىلع ىلاعت هللا دمحلاو

 ؛جرخي يح سلجأف « هسمتلأ ثيدحلا هلنع لجرلاب عمسأ تنك و :لاق



54 

 یا نع هلم یورو . ( ۳ : هرک ذت ) « تلعفل برخی نإ تعشولو « هلأسأف

 :لوقيف یناربن جرخيف بارتلا نم ىلع حبرلا ىفسي « هباب ىلع یئادر دسوتأف » : هلوق
 . ( ةباصإ ر « كيت اف ىلإ تلسرأ اله < هللا لوسر مع نبا اي

 اوبيصت نأ اونيبتف !بنب قساف مک ءاج نإ اونمآ نذلا اهيأ ايد

 « نيمدان متلعف ام ىلع وحبصتف ةلاهجب ًامرق

 ىطرقلاو ةدانق ىلإ دنسب صاصجلا ركب وبأ مامالا ركذ : ةي آلا لوزن نأش
 ثعب : لاق « اونيبتف ابني قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اپ اي » : ىلاعت هلوق ىف
 « هنوقلتي اوجرخف ديلولا مهاتأف « قلطصملا ىنب ىلإ ةبقع نب ديلولا يلب يبا
 : لاقف ع ىبنل ىلإ عجرو منی هنيب اك ةنجال : ةياور ىف  قرفف ٠ اف ك لا لا .e ر تناك ةحأل : ةباور ىف - قرفف
 قلطناف « لجعي الو تبثتي نأ هرمأو ديلولا نب دلاخ ياي ىبنلا ثعبف . اودترا
 نوكسمتم مهنأ ًادلاخ اوربخآ اوءاج الف « هنويع ثعبف <« اليل فان ىح دلاخ
 هرکذ ام ةحص ىآرو دلاخ مهان اوحبصأ الف «مبتالصو مهناذأ اوعمسو مالسإلاب
 ۲ سو ۰ ۰ : الع هللا بن لوقي ناكف « ةيآآلا هله تلزتف « هربخأف قاي ىلا ىلإ داعف

 ےسو ۰
 . ییطرفلل ظفللا ) « ناطیشلا نم ةلجعلاو « هللا نم یأسلا»

 : نآرقلا صنب قساف وهف تبنت نود نم رفکلاب سم ىلع مکح نم
 لهسو ۰ لئاقم : دبز نا لاق « ًابذاك ىأ ًاقساف دیلولا ىمسو : یطرقلا لاق
 « بنذلاب نلعلا وه : ارز نسحلا وبأ لاقو « باذکلا قسافلا : هللا یخ و

 هک ًافساف ىمس هنأ ةلالد هيفف :تلق , هللا نم یحتسی ال ىذلا :رهاط نبا لاق و

 " ,' هظب تبثت نود نم مهدادتراب

 ءانتسا ريغ نم مهلك ةباحصلا ةلادع ىلع ءالعلا عامجإ ىلع ةبيشلا

 لدعلا دض وهو ًاقساف ديلولا ةيآلا اذه ىف هناحبس هللا ىم : لاقي ال : هباوجو
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 نم ناك اذه هلمع نأ ىلع الإ لدت ال ةبآلا هنإف ؛ هنع هللا ىضر ًايباص هنوك عم

 لوبق هناحبس هللا نيبو « كلذ دعب بات هنأ ىناحصلا نأش نم رهاظلاو « قسفلا

 5 « هنع اوض رو هنع هللا یر ۱ : هل ومب نيعمجأ ةباحصلا ةبوت

 ةباحصلا نم نأ ىلع اهب لدتساو : هرسفت ىف هللا همحر یسول الا لاق

 ةبقع نب ديلولا ىلع قسافلا قلطأ ىلاعت هللا نأل ۰ لدعب سيل نم هنع هللا ىضر

 نم ىلع ام دريف « قافتالاب یا وهو لوخدلا ىعطق لو زنلا ببس ناف ؛ امف

 هيلإو « ةداهش الو ةياور ىف مهتلادع نع ثحبي الو لودع مهلك مهنإ : لاق
 مهو نورثكألا هيلإ بهذ ام قحلاو . فلدناو فلسلا ءالعلا نم رثكألا بهذ

 الإ هقح ىف ءاضتقمب لمع از وأ ةقرس وأ بلکک حداق مهنم هل أرط نم نأ :وبرقم

 « رابخألاو تابالا ع نم مهح دم ق ءاجام ىل اع ءانب تلادعلاب لخم ام ىلع رصب ال هنأ

 هنأب ًاقسف مهنم بکترا نم ىلع حلا انل غ وسی الف « راثالا نساحم نم رتاوتو

 لوقلا مدعب اقسفم هتايح ىف بکترا نم مسبنم نأ ركنن الو . قسفلا ىلع تام

 فصولا اذه رارمتساب لاقي ال نكل «قساف هتبوت لبق هل لاقي ناک نو مهتمصعب

 : هناحبس هلوقك <( « مییلع لجوزع هللا ءانث دد زو از ىنلا ةبحص ةكربب ةقث « هيف

 . ( ىناعملا حور ر الودع ىأ « ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو »

 را هللا لوسرل ابحاص ناك ةبقع نب ديلولاو : فق : ىرهظملا فو

 ءادعأ هل ناك نم مابتاو هنظ داسف ىلع ینبلا بذكلا اذه لبق ًارهاظ هقسف نكي مل

 هيف لخديف « هتلادعو هقدص رهظب مل نم انهه قسافلاب دارملا لعلم « ةيلهاجلا ىف
 ىلع ةنيرقلا لدب يش نع ارب ناك نم قسافلاب دارملا رأ « ٌ؟صبأ لاخلا روتسم

 اعوط میناب دعب قلطصملا یب دادترا ناف « ةلادعلا رهاظ رخملا ناك نو هبذك

 . (یرهظم ريسفت ًادساف عز وأ دمع ديلولا بذك نم الاتحا دعبآ هماكحأ ل وبقو

 صاصحبا لاق : هيف ماكحألا ليصفتو هماسقأو قسافلا ربخ ىف مالكلا

 هلوبق ىلع مادقإلا نع ىهنلاو « قسافلا رح ىف تبثتلا ةبالا یضتقم : هللا همحر
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 ىلع ةبآلا هذه ةءارق نأل كلذو . هربخم ةحصب معلو نیپتلا دعب الإ هب لمعلاو ۱

 ىبنلا ىضتقي امهاتلكو « نیبتلا نم « اونيبتف » تبثتلا نم ؛ اوتبثتف » : نیهجد
 ' , ملعلا دعب الإ هربخ لوبق نع

 ًفلطم قسافلا ةداهش لوبق نع ىدبنلا كلذ ىضنقاف ؛ قسافلا ةداهش
 قسافلا ةداهش : انلق كلذلف « هرابخأ رئاس كلذكو « ًاربخ ةداهش لك ناك ذإ
 لکو خي ىنلا نع. ةياورلا ىف هرابخأ كلذكو . قوقحلا نم يش ىف ةلوبقم ريغ
 ىلع معلا لهأ قفتاو . ناسنإ ىلع قح تابثإ نم هب قلعتي نيدلا رمأ نم ناك ام
 « قسافلا ربخ امف لبقی .تالماعملا رومأ :اهنف « ءايشأ ىف قسافلا ربخ لوبق زاوج
 « هضبقو هلوبق هل زوج « اذه كيلإ ىدهأ ًالالف نإ : لاق اذإ ةيدملا وحن كلذ و
 يف نذإلا هوغو . هنم هئارش زوجيف اذه هلبع عيبب نالف یللکو : هلوق هوحنو
 رابخآ میمج كلذكو « ةلادعلا هيف ربتعت ال لحدا : لئاق هل لاق اذإ لوخدلا
 24ج يا لبقو «یذلاو « دبعلاژ ىصلا ربخ كلذ عيمج ىف لبقيو « تالماعملا

 . ( صاصج ر الع قدصتي ناكو هيلإ تدهأ ايف ةريرب ربخ

 هتداهشو قسافلا لوق لبقيو : هوجولا ضعب ىف هربخو قسافلا ةداهش لوبق
 لهأ مهو « بها داقتعاب نبدلا ةهج نم هقسف ناك نم وهو « رخآ هجو نم

 لهأ: رابخأ لوبق ىف فلشلا رمأ ىرج كلذ ىلعو «ةلوبقم مهتداهشو «قاسف ءاوهألا

 نم اعنام ندتلا ةهج نم مهقسف نكي لو « مينداهشو ثيدحلا ةياور ىف ءاوهألا

 . ضعب ىلع مهضعب ةمللا لهأ ةداهش لبقتو . مهتداهش لوبق

 :ىلاعت هلوق ةلمج نم .ىئتسم وهو « قسافلا ربخ اف لبقي ةثالثلا هجولا مذهف
 ىف ةيآلا دارم نأ تبثف ؛ هيلع تماق لئالدل « اونيبتف أبني قساف مک ءاج نإ »

 ندلا ةهج نم تسيل ىلا قسفلاو نبدلا ا وأ قوقحلا مازلإو تاداهشلا

 . ( صاصج ) داقتعالاو
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 هتداهش قسافلا لوق لوبق زاوج ىلإ ءاهقفلا نم نيرخأتملا ضعب بهذو :تلق
 رخآ ضرغل وأ هتءورل « لوقلا ف قدصلا داتعم فرع اذإ اضيأ ندتلا ةهج نم :

 نعم يف هيف مالكلا لصف دقو « ةلماعلاو لوقلا قدضی هتراجت یافتا لثم-ئويند -

 «بذاك ری قوقحلا عيضت نع یبنلا ةبآلا نم دوصقلا نأل هلك كلذو . ماكحلا““

 لامعأ ةهج نم وأ نيدلا ةهج نم ًاقساف ناك نإو بذكلا مدعب لجرلا :فرغ اذإف +

 : ملعأ هللاو . هنع یییتسلا نم ناكو یبنلا نع جزخ بذکلا ريغ یر

 هئارظنو ىعفاشلا زوجي نأ بجعلا نمو : ىبرعلا نبا لاق : قسافلإ ةمامإ
 ؟ نيد راطنق ىلع نمتؤيحصي فيكف لام ةبح ىلع نمتذي ال نمو:+ قسافلا ةمامإ
 مهنايدأ تدسف امل سانلاب نولضی اوناك نيذلا ةالولا نأ هلصأ: ناك .امنإ اذهو

 امك « مهئاروو مسهعم ىلص مهلازإ تعيطتسا الو مارو ةولضلا:ك رت نک لو
 «نسحأف اونسحأ اذإف « سانلا لعفي ام نسحأ ةولصلا » :هنع هللا یضر نائع لاق
 ةولصلا وداعأ ةيقت مهعم ىلص اذإ نم سانلا نم مث . «مهتئاسإ بنتجاف اواشأ اذاو .

 دحأل یغبنی الف . لوقأ ةداعالا بوجوبو « هتالص اهلعجي ناک نم مهنمو 6 هلل

 الو , هسفن ىف ًارم ديعي نكلو « ةمثألا: نم یضرب ال نم عم ةوليعلا ليتي نأ
 ۱ . ( یبطرق ) هریغن.دنع كلذرثوي

 ءادتقالا ةهارك هللا همحر ةفينخ .ىبأ ماضالا بهذ .نأ رهاظلاو, : تلق :
 هدنع ةداعإلا بحتسي ! معن < هفلخ یلص اذإ ةداعالا بوجو مدع عم قسافلاب

 فلخ اولص » : هلوقب مع ىنلا نم تءاج تاياورب هیهذل لبتساو . اضيأ
 . مهفلخ ةولصلاب مالسلاو ةولصلا هيلع رمأي مل ..ةؤلص كلذ ال ولف « رجاف ورب لک

 دف الاو ناك نإ هماكحأ.امأو ,: ىطرقلا:لاق : هكحو قسافلا ءاضق ۰

 ' ( قم اقفاوم ) هاضمأ ینلا هکح ضقنی الو. «هفلاخيام-هريرو قالت قفاو ام اهنم .
 مالكلا نزن ؛ ىكحي لوق وأ روت ةياور نم لوقلا اذه ريغ ىلإ اوتفتلت الو: . لاحت
 ۱ رهاظ قحلاو رثک

 ف



 بالا سو فقوم

 2 دا سس تارجاشم

 تغب ناسف . امهنيب اوحلصأفارلتتقا نینمولا ندم ناصفئاط ناو »

 ْنِإف « هللارمأ ىلإ ىئيفت .ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع اهادحإ
 . .نيطسقملا بحي هللا نإ < اوطسقأو لدعلاب [بنیب اوحلصأف تءاف

 م هللا اوسقتاو « مكيوخأ نيباوحلصأف « ةوخإ نونمؤملا امنإ
 ) كوس مخ رت

 « جرزلناو سوال ف تلزت : دهاجم لاق : تابالا ىنعمو لوزتلا ناش
 نع هلثمو « ةي الا تل زنف لاعنلاو یصعلاب . راصنألا ,نم نايح لتاقت : دهاجم لاق

 لاق غو هلل وسر د يه لع مينيي ناك جرزلناو سوألا نإ .: : ريبج نب دیعس
 . مهف ةیال له لرد هله هللا ى هو لاعتلاو فعسلاب

 :ىلاعت هلوق ىف هنغ هللا متر سابغ نا لاق + ةعطقلا یشلا نم « ةفئاطلا »
 ىلإ ءاعدلاب 6 ایپیب اوحلبعأف و , هقوف اف دحاولا : لاق « ةفئاط ایمالع دهشيلو »

 ةبانالا لهأ فقوم » لقتسم مسا هتيم ثحابلا مهأ نم ء زجلا اذه ناك ال ( ) ١
 القتسم هعبطي نأ دارأ نمو . القسم هرشنو هعبط نكميل « ةباحصلا تارجاشم ىف
 ىفكو هلل دمحلا « حل نام عاب : .ئهو ليذلا ىف ةبوتكم رطسأب أدبيلف
 لازم نم ةباحصلا تا رجاشم رمأ ناك امل ! دعب امآ ىفطصا نذلا هدابع ىلع مالسو
 هلمح دن لا هذه ريسفت ىف درو ناكو « ءاشأ اهنم سوفتلا ىف جلتخي ابرو مادقألا
 . نآرسقلا ماكحأ سلم نم "اتسم ارج ةجاعج لاذعلا ءادلا اًذمل ةيفاش ةيفاك

 8 فلوم ( نيعملاو قفولا هللا و
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 ىلإ ب ملو تدعت « ىرخألا ىلع اهادحإ تغب نإف » امهيلع وأ اه هللا باتك
 ىلع اهولمحا ىأ « لدعلاب منيب اوحلصأف » تعجر «تعاف نإف » هباتكو هللا مح

 اولدعا ىأ اوطسقا : ليقو اولتتقت الف « سانلا اهيأ « اوطسقأو » فاصنإلا
 . ( ىطرق ) نيققحملا نيلداعلا ىأ « نيطسقملا بحب هللا نإ »

 ةمهم لئاسمو ماكحأ تاب الا هذه بمتر

 : یط رقلا لاف : اهماکح لیصعت : نملسملا نيب لاسقالا ماسقأ : ىلوألا

 ىغبلا ليبس ىلع التتقي نأ امإ املاتتفا ىن نيملسملا نم ناتتفلا ولختال : ءاملغلا لاق
 تاذ حلصي اع اههئيب ىشمي نأ كلذ یئ بجارلاف لوألا ناك ناف « الوأ « ًاعيمح

 ینبلا ىلع اتماقأو احلطصب لو ازجاحتتي مل ناف <« ةعداولاو ةفاكملا رمثیو نيا

 تئرخألا ىلع ةيغاب اهادحإ نوکت نآ وهو -ینالا ناک نإ انأو . اههتئاقم لإ ريض

 نيبو هيب حلصآ تلعف ناف ۰ بونتو فکت نأ ىلإ ىقببلا ةئف لئاقت نأ بجاولاف

 اهاتلكو لع تلخد ةببشل ايب لاتقلا محتلا نإف . لدعلاو طسقلاب اهيلع یغبلا

 دشارم ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ةرينلا ةجحلاب ةببشلا ةلازإ بجاولاف « ةقحم |هسفنأ دنع

 نم هب اتحصنو هيلإ اتیدهام هتلكاش ىلع المعت لو جاجللا نتم اتبكر ناف ءقحلا
 . _لعآ هللاو . نيتيغابلا نيتئفلاب اتق دقف امل هحوضو دعب قحلا عابتا

 : ىطرقلا لاق : مامإلا ىلع ابيغب مولعملا ةيغابلا ةئفلا لاتق بوجو : ةيناثلا
 ىلع وأ مامإلا ىلع اهيغب مولعملا ةيغابلا ةئفلا لاتق بوج و ىلع ةلالد ةيآلا هذه یو

 هيلع هلوقب جتحاو نینمولا لاتق نم عنم نم لوق داسف ىلعو « نيملسملا نم دحأ
 رمأ ىلاعت هللا ناكل ًارفك ىغابلا نمؤملا لاتق ناکولو .«رفک نمؤملا لاتق » :مالبلا

 مالسالاب كس نم هنع هللا ىضر قيدصلا لتاق دقو « كلذ نع هللا ىلاعت < رفكلاب

 « مهلاومأ لحت لو « حیرجت ىلع زهجيالو لوم عتيال نأ رمأو « ةاكزلا نم عنتماو
 نيب فالتخا لك ىف بجاولا ناكول :یربطلا لافقو .رافكلا ف بجاولا فالحب

 قافلا لهأ دجولو «لطاب لطبأ الو دح مقأ ال لزانملا موزلو هنم برملا نيقيرفلا
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 یسو نیملسلا لاومأ نم مييلع هللا مرح ام لک لالحتسا ىلإ الیبس روجفلاو

 كاذ و « مهنع مهيديأ نوملسلا فگیو «مهیلع اوبرختی نأب مهئامد كفسو مهئاسن
 و +1 ا سی + مالسلا هيلع رتا تلاع

 ىضاقلا لاق : .ةباحصلا تارجاشم ىف مالكلاو نلوأتلا برح ىف : ةئلاثلا

 « نیلوأتلا برح ین ةدمعلاو نيملسملا لاتق ف لصأ ةي لا هذه : ىلرعلا نب ركب وبأ

 . خ92 یبلا ىنع اهايإو « ةلملا لهأ نم نايعألا أجل ایلاو « ةباحصلا لوع اهيلعو
 .نوجرخي » : جراوحلا ىف مالسلا هيلع هلوقو « ةيغابلا ةئفلا ًاولمع لتقت » : هلوقب

 : مالسلا هيلع هلوقل « حصأ ىلوألا ةياورلاو « ةقرف نح ىلع وأ ةقرف ريغ ىلع

 ناك نمو بلاط ىنأ نب ىلع مهلتق ىذلا ناكو « قلا ىلإ نيتفئاطلا ىلوأ مهلتقت »

 ۰ ًامامإ ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ نددلا ليلدب تبثو نيملسملا ءالع دنع ررقتف ؛ هعم

 ىلإ داقنيو حلا ىلإ ىئيفي ىتح بجاو هلاتق نأو « غاب هيلع جرخ نم لك نأو
 .نم لاتق عنم هنأل ‹ همد نم ءآرب ةباحصلاو لتق هنع هللا یضر َناْهَع نال . حلصلا

 رصف « لتقلاب هتمأ ىف ال هللا لوسر فلحخ نم لوآ نوكأ ال : لاقو هيلع راث

 . « ىدس سانلا لر نكمي مل مث « ةمآلا هسفنب ىدفو ةنحملل ملستساو « ءالبلا ىلع

 ىلع ناكو ..اهوعفادتو ىروشلا ی رمح مهركذ نذلا ةباحصلا یاب ىلع تض رعف

 . جراهتلاب اهءامد كفست نأ ةمألا ىلع ةطوح هلبقف « اهلهأو اهب قحأ ههجو هللا مرك

 ضقناو نندلا ريغت اميرف « لصحتيال ام لا اهرمآ قرختي وأ « لطابلاو

 .مالسإلا دوم

 هنع هللا ىضر ناّثع ةلتق نم نكمتلا ةعيبلا طرش ىف ماشلا لهأ بلط هل عيوب الف

 2 اوبلطاو ةعيبلا ىف اولخدا : هنع هللا ىضر ىلع مه لاقف « مهنم دوقلا ذخأو

 . ءاسمو ًاحابص مهارت كعم نائع ةلتقو ةعيب قحتست ال : اولاقف « هيلإ اولصت

 بصعتل مهنم دوقلا .ىطاعت ول ًايلع نأل « اليق بوصأو ايأر دسأ كلذ ىف ىلع ناكف
٠ 000 fهه ل  VI »© 

 A EN ل
 الو . قحلاب ءاضقلاب ىرجيف « مكحلا سلجم ىف ءايلوألا نم بلطلا عقيو
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 تيتشت وأ ةنتفلا ةراثإ ىلإ كلذ ىدأ اذإ صاصقلا ريخأت مامإلل زوجي هنأ ةمألا نيب
 اضرتعا الو ةيالو نم ايلع اعلخ ام |,منإف « ريبزلاو :ةحلطل یرج كلذكو . ةئلكلا

 ىلوأ ناثع باعصأ لعقب ةءادبلا نأ ايآر.ءامتإو « ةنايد ىن هيلع .

 : علا لهأ نم ةلج لاقو . مهنيب عقاولا برحلا ببس :ىن لوق اذهف :تلق

 (اىباحصأو اممع هللا ضر ىلعو ةقيدصلا نيب لمجلا ةعقو ىنعي ) مهنيب ةرصبب ةعقولا نإ

 دحاو لك عفر ليبس ىلعو "ةءاجف لب «٠ برحلا ىلع مهنم ةميزع ريغ یلع تناك
 ناك رمألا نأل « هب ردغ دق لوألا قیرفلا نآ هنظل « مهسفنأ نع نيقيرفلا نم

 هنع هللا ىضر نامع ةلتق فاخف. « ءاضرلا ىلع قرفتلاو .حلصلا متو مهنيب مظتنا دق

 مهمارآ تقفتا مث ءاوفلتخاو اورواشتو اوعمتجاف « مهب ةطاحإلاو مهنم نيكمتلا نم

 «مهنيب ماهسلا فلتختو « نيركسعلا ىف ةرحم برحلا وأدبيو نيقيرف اوقرتفي نأ ىلع

 « ريبزلاو ةحلط ردغ : هنع هللا ىضر ىلع یرکسع ىف ىنذلا.قيرفلا حيصيو

 ؛هوربد ام ىلع كلذ محل متف « ىلع ردغ :ريبزلاو ةحلط رکسع ىف ىذلا قيرفلاو

 ةطاشإلا نم ًاعنامو « هسفن نع هترکل ًاعفاد قيرف لك ناك و « برحلا تبشنو

 منم عانتمالاو لاتقلا عقو ذإ « ىلاعت هتل ةعاطو نيقيرفلا نم باوص اذهو . همدب

 . ( یبطرق ) ملعأ هتلاو . روهشلا حيحصلا وه اذهو « ليبسلا هذه ىلع

 هلوق ىف : ىبطرقلا لاق : ةيافكلا ىلع ضرف ىغبلا لهأ .لاتق : ةعبارلا

 ضعبلا هب ماق اذإ ةيافك ضرف وهو « لاتقلاب رمأ « ىغبت ىلا اولتاقف و : ىلاعت

 «تاماقلا هذه نع مهنع هللا یضر ةباحصلا نم موق فلخت كاذلو « نيقابلا نع طقس

 كلذ بوصو ؛ مهريغو ةملسم نب دمحمو ورمع نب هللا دبعو صاقو.ىنأ نب دعسك

 رذعب مهنم دحاو لك هيلإ رذتعاو ؛ مهل هنع هللا ىضر.بلاط:ىأ نب.ىلع

 . هنم هلبقف

 ام ىلع ًادعس بتاع رمألا هيلإ ىضفأ امل هنع هللا ىضر ةيواعم نأ یوریو
 . ةيغابلا ةثفلا لتاق نم الو ءالتنقا نيح نيتئفلا نيب حلصأ نم نكت ل : هلاقو لعف
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 لكلا ىلع سیل هنأ نيبتف . ةيغابلا ةشفلا لاتق یکرت ىلع تمدن : دعس هل لاقف
 الاعاو داهتجالا مكحب ًافرصت ناك امنإو ( ةعبت : ابنوکسو ءارلا حتفپ ر كرد

 . لعأ هللاو . عرشلا ىضتقمب

 أطخ مهنم دحأ ىلإ بسني نأ ةباحصلا تارجاشم ىف زوجیال : ةسماحلنا

 نأ زوج ال : ىطرقلا لاق : رب الإ مهام دحأ قح ىف ملكتي نو هب عوطقم

 هولعف ايف اودهتجا مهلك اوناك ذإ « هب عوطقم أطخخ ةباحصلا نم دحأ ىلإ بسني

 ؛ مهنيب رجش امع فكلاب اندبعت دقو « ةمثأ انل مهلك مهو « لجوزع هللا ودارأو

 « مهبس نع يلع ىنلا یبنو ةبحصلا ةمرح « ركذلا نسحأبالإ مهركذن ال نأو

 ةفلتخم قرط نم رابخألا نم درو ام اذه . مهنع اضرلاب ربخأو مه رفغ هللا نأو

 هيلإ جرح ام ناك ولف « ضرألا هجو ىلع ىشمي ديهش ةحلط » نأ فَي یبلا نع

 أطخ هيلإ جرخ ام ناک ول كلذكو « ًاديهش هيف لتقلاب نكي مل انايصع برحلا نم

 « ةعاط ىف لتقب الإ نوكت ال ةداهشلا نأل ؛ هيلع بجاولا ىف ًاريصقتو ليوأتلا ىف

 . هانيب ام ىلع مهرمأ لمح بجوف

 نأب » هنع هللا یضر ىلع رابخإ نم رشتناو حص دق ام كلذ ىلع لدب امو

 نبا لتاق رشب : لوقي في هللا لوسر تعم » : هلوقو «رانلا ىف ريبزلا لتاق

 الو نیما ريغ ديبزلاو ةحلط نأ تبث دقف كلذك ناك اذإو «رانلاب ةيفص

 نآ » ربخي لو + دیهش »اإ ىتلا لقي مل كلذك ناك ول كلذ نال « لاتقلاب نیعآ

 مهارأ :باوصلا لب ليوأتلا ف ىطخم ريغ دعق نم كلذكو .«رانلا ىف ريبزلا لتاق

 ؛ مهقيسفتو مم ةءاربلاو مهنعل كلذ بجي مل كلذك ناك اذإو « دامتجالا هليا

 . ( يطرق - مهنع هللا ىضر - نيدلا ىف مهئانغ مظعو «مهداهج لئاضف لاطبإو

 ىلا ءامدلا نع مهضعب لثس دقو : ةباحصلا تارجاشم ىن فلسلا لاوقأ

 « متيسك ام كلو تبسكام اهل « تلح دق ةمأ كلت ر . لاقف مهنيب اف تقيرا



۱۳ 

 ءامد كلت » : لاتف اضیآ امنع مهضعب لئسو . « نولمعی اوناک اع نولتستالو

 ءأطخ ىف عوقولا نم زرحتلا يف ىنعي « ىناسل اهب بضخأ الف « ىدي ابنم هللا رهط
 نم انباعصأ نمو : كرون نا لاق . هيف ًابيصم نوكي ال اب مهضعب ىلع مك كرملاو

 ةوخإ نيب یرج ام ليبسك تاعزانلا نم ةباحصلا نب ترجام لییس نا » : لاق

 كلذکن « ةوبنلاو ةيالولا دح نع كاذب اوجرخ مل منإ.مث © فسوي عم فان

 ش . « ةباحتصلا»نيب یرج ایف رمالا

 . مهفالتخاب اف 1 وقلا انيلع لكشأ دق ءامدلا امأف : ىبساحلا لاق

 مزار دن اناا كيد لاقف مهلاتق نع ىرصبلا نسللا لثس

 امك كوقن نحنف : ىبساحلا لاق  انقوف اوفلخاو  انعيتاف ارمتمجاو « انلهجو

 ییا اذ عدو 5 هني اراك با اوناك موقلا نأ م اعنو « نسحلا لاق

 ادارا اودا مث هام یار عیب الو اولا ام ذنم ته هيلع

 یمن ۾ تفرش لاسنو . نبدلا ىف نيعبتم ريغ اوناك ذإ « لجوزع هلل

 ياما

 دئاقعلا ىف لاق : ةباحصلا تارجاشم ىف ةبطاق ةعاملاو ةنسلا لهأ هديقع

 : حرشلا ىف ینازاتفلا لاقو . ريخ الإ ةباحصلا رکذ نع فكيو : ةيفسل
eناك مي لو ميل تالیف ل هک تار  

 قسفو ةعدبف الإو ابع هللا یضر ةشئاع فذقك رفكف ةعطقلا ةلدالا تملا ام

 4 ۱ 0 ۱ . (۱۱۲ - ص) یہا

 ةيكزت ةنسلا لهأ داقتعاو : هيلع هللا ةمحر ماهلا نا خيشلل ةرماسلا حرش فو

 نفطلا نش كلارا مم م لكل ةلادعلا ثابثإب ًايوجو مهنع هللا ىضر ةباحصلا عيمج ۱

 لاق م .ةديدنع تایآ رک ذو لاعتو هناحبس هللا ىنثأ اك مييلع ءانثلاو ؛ مهيف ۱

 ةيواعم نيب یرج امو - لاق مث بابلا ث داحأ درس مث - مع لوسرلا مهبلع ىنثأو
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 ١3877 - ص ةرماسم ر داهتجالا :ىلعداینبم ناك بورا نم .اهنع.هللا نضر خلعو

 ۱ " . . (ةدنيويد عبط

 تحي هننإ. :. عباسلا دضقلا ٠ :. ىئاجرجلا فيرشلا دیسلا فقاولا حرش فو
 .مهيلع یو. مهمظع. ىلاعت هللا نأل « ميف حدقلا نع فكلاو مهلك“ ةباحضلا جظعت

 49ج لوسرلاو - قاق مث بابلا:ىف ةلزنللاتايآلا ركذ مث -.هباتک نم. عنضاوم نيغ :ف
 ب9 لاق مث .بانبلا "ثيداحأ د رس مث 5 ريثكلا ثيداحألا :ىف مبيلع ىثأو مح فق

 هنأ كاش الو « .اهعنوقو اور كنأ ةيماشلاف ةباحضلا نيب .ةعقاولا .بورح او. نت مو
 .:نم مهم .اهعوقوب نوفرتغلاو «نيفضلاو .لحجلا :ةعقوو نامع لتق ى.رئاوتلل ةزياكم
 .دودآرآ نإف :عةتسلا :لهآ نما ةفئاط مهو « بيوض وأ 'ةئطختتب اف مالكلا نع تكس

 نم هريغو هيلع. هللا ةمحر :یعفاشلا لاق ذإ. « هب ساب الف ىنعي ال ام, لاغتشا هنأ
 .شقاوسم حرش ر اعشلا اهنع :رهظنلف انيديأابنع.ذتلا رهط ءامد كلت : فلسلا

 . ( 304 : ۸ رصم عبط

 لع :افطاع ةووهشملا ةتلاسر :یف.هیلع هللا ةمحر :یناورقلا ديز وبأ مامإلا. لاقو
 لإ هللا لوسر أوأر نيذلا .نرقلا نورقلا ريخ:نإو : هصن ام هب نانیالا .بجيدام

 .:نودشارا ءافلحلا ةباحضلا لضفأو ۲ مجنولی نيذلا:مث « مهنولی نيذلا مث «.هب :اونمآو

 ناو . نيعمجأ مهنع هللا ىضر ىلع مث < نامع مث... رمع مث « ركب وبا نویدهلا
 . «مهنيب رجش ام لاسالاو ءركذ نسحأب الإ ال لوس ةباحص نم دحآ رک لب ال

 . (۲۲۰ : ۱ ىرفخلا تارضاحا نم یزیقعلا, ریخت )

 . ,؛لهأ لوق ) . : هصن ام ةیطساولا .ةديقعلا :ىفةيميت :نبا مالبمالا.خیش لاقو

 . « مهنوبسيو ةباحنضلا نوضخبی نیذلا, نضفاو رلا ةقیرط نم: نوءزبتيو (ةباحُسلا ق ةثنسلا

 .رجش اع نوکسعو ؛ .لعال لوقب تيبلا:لهأ: نوفزب :نيذلا بصاوتلا ةقیرطو

 ..بذک . وه ام اهنم.مهیواسم :ى .ةيورملا. راثالا.هنه نإ : نول وقیو  ةباحبصلا :نیب



۳۹ 

 ام] نوروذعم هيف مه هنم حیحصلاو « ههجو ريغو صقنو هيف ديز دق ام اهنمو
 . نوئطخم نودهتع امإو « نوبیصم نودپنجم

 رئابک نم موصعم ةنياحصلا نم. دحاو لک نأ نودقتعي ال كلذ عم مهو

 ' رفغي ال ام تائيسلا نم ممل رفغي مهنأ ىتح - ردص نإ  مهنم ندصي ام ةرفغم بجوي ام
 دبملا نأو « نورقلا ريخ .مهنأ إم هللا لوسر لوقب تبث دقو . (۱) مهدعب نا
 . مهدعب نم دحأ لبج نم لضفأ ناك هب قدصت اذإ مهدحأ نم

 قآ وأ  هنم بات دق (۲) نوکیف بنذ مهنم دحأ نع ردص دق ناك اذإ مث

 ةباحصلا نم ريثك مازبناو دحأ ةعقاو ىف ىلاعت هلوق ف ىرالؤأ ()
 هللا افع.دقلو - هلوق ىلإ  ناعمجلا قتلا موي مكنم اولوت نيذلا نإ » : لاق ثيح
 نمو . ئابکلا نم فحزلا نم رارفلا ناف . مهنذ افع هناحبس هنأ نلعأ « مهنع

 مازبغالا هنع هللا یضر ناعع ىلع باع نم ىلع هنع هللا یضر رمع نا در انهه
 . ( فلؤم ) یرهظلا ف اذك . .هنع افع هللا نأ دهشأ : لاتف دحألا موي

 هنع.هللإ ىضر ناثعو : لوقلا اذه تحت ةيظساولا ةديقعلا حرش: ىف لاق :(1
 اذهو « ركنم هنأ هل .رهظيو اهنوركني اوراص ىتلا رومألا نم "ةرهاظ "ةبوت باث

 ةرصبلا ىلإ اهريسم ىلع تمدن اهنع هللا ىضر 'ةشئاع كلذكو . هنع روهشم رو

 موی هريسم یلع.مدن دق ريبزلاو . كلذ ريغو یلعو ناّع. رصن ىف هطیرفت .نم
 هزیغو. لاتقلا نم اهلعف .رومآ ىلع مدن هنع هللا نضر بلاط ىبأ نب ىلعو ..لمجلا

 : ارعش لوقي ناكو

 رذتعأ ال ةءزجع تزجع دق

 رمتسأو . دعب سيكأ .فوس

 رشتنملا .تیتشلا ىأرلا ۹ عمجأو



۳۹۹ 

 قحأ مه ىذا ال دمحم ةعافشي وأ هتقبايب لضفب هل ٍرفِظ وأ « هوحمي تانسحم
 بونذلا ىف اذه ناك اذإف . هنع هب رفك ايندلا ىف ءالبب لتبا وأ « هتعافشب سانلا
 ناو < نارجأ مهلف اوباصأ نإ نيدبتجم ايف اوناك .ىللا رويمألاب فيكف « ةققحا
 موضعب لعف نم رکیپ يذلا ربا مث ؟ روفغم أطحللاو « دحاو رجأ مهلف اوأطخأ
 داهجلاو هلوسر هللاب نالا نم مينساجيو مرقلا لئاضف بنج ىف رومغم ردن ليلق
 ۱ , جلاصلا لمعلاو .عفانلا ملعلاو ۰ ةرصنلاو ةرجهلاو .« هليبس ف

 لئاضفلا نم" مهیلع هب هللا نم ناك امو ةريصبو ملعب موقلا ةريس ىف رظن نمو
 هللا ىضر مهلثم نركب الو ناك ال « ءايبنألا دعب قلحلا ريخ مهنأ : انيقي مع
 ىلع اهم رکأو مالا ريخ ىه ينلا ةمألا هذه نورق نم ةوفصلا مهنأو « مهنع
 ۱ ىللاعت هللا

 : ريثألا نبا لاق : تاپبشلا تمعو نابع لعق دنع ءارتفالاو بذكلا رثك
 كلذو « فالتخالا نم مهيب عقو ام ىأ « ىبامصأ نيب رج امو مكريأ » هيف
 نانع ناك « نيفصلاو لمجلا ىتعقوم ىف لصح امك ةيواعمو ىلع نيب عقوام لثم
 ةيندملاب ناك و « ىلعو ناْنع ىلع ءارتفالاو بذكلا رثك لتق ال هنع هللا ىضر
 فرعي مل نم دنع ةبيشلا تمظعو « ريبزلاو ةحلطو ىلعك ةباحصلا رباكأ نم

 نب دعس ورم نب هللا دبع هماق ماقم رد هلل : نيفص ىلايل لوقي ناکو "

 ناكو . « ريسيل هرطخ نإ از ناك ناو « مظعل هرجأ نإ ارب ناك نإ ! كلام

 كوبأ دو « اذه ىلإ غلبي رمألا نأ كوبأ رظ ام « نسح اي « نسح ايو : لوقب

 نا و همالک ريغت نيفص نم عجر ' -1و . «ةنس نم رشعلا اذه لبق تام ول

 نم رياطتت سوءرلا میر هومتدقف دق ولف « ةيواعم ةرامإ اوهرکت ال» : لوقي

 فالتحا هتیورو « رمألا رحآ ىف لاوحألا ةهاركب راثالا ترتاؤتو . « اهلماوك
  یبدتسا ام هر نم لبقتسا ول هنأ بجوأ ىذلا رشلا ةرثكو ۰ مهقرفتو سانلا

 . ( فلؤم ) ( 404 - ص ) ىهتنا - لعف ام لعف ام
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 نم هراد دعب نم ضارغألاو ءاوهألا ىوذ سوفت ىف ةوهشلا تیوئو « لاحلا

 اولتق نيذلا جراوبنا كئلوأ نم هنع هللا ىضر ىلع ركسعم يف ناكو «:ماشلا لهأ

 اب ةجحلا هيلع مقي مل نمو « هتليبق هل رصتنت نمو ؛ هئيعب فرعي مل نم نابع

 هلآ رب لاو الط تفت لق هلك هراهظا نم نکمشی مل قافن هبلق ىف نمو « هلعف

 اوجزتسا الو ناودعلاو داسفلا لهأ عمميو مولظملا ديهشلل رصنب ۸ نإ
 هللا بضغ

 اغلو ريبزلاو ةحلط نم الو ىلع نم رايتخا ريغ لمجلا هننف ثرجف ؛ هباقعأو

 . ىأرل نيفص ةنتف ترج مث 0 نيشاسلا رايتخا نيغب نودسفلا اهراثأ

 ًارهاظو ًانطاب مهنم دحاو لك ليصافتب .معلاو : كلذ دعب ةيميت نبا لاسق مث

 ًامالك كلذ. ىف انمالك ناكف « هتفرعم انيلع رذعتب رمآ هتاداهتجا هتانبسو هنانسحو

 « مولعملا قتلنا ةضراعمو ىوه هيف نكي مل ول مارح ملع الب مالکلاو < ملعن ال ايف

 ؟ مارح اذهو لع الب امالک هرثكأ وأ كلذ ىف ضولنا نم ريثك ناک اذإ شيكل

 لع ريقب كلذ ىف ضوحلا نم ًاريخ ةباحصلا نيب رجش اع كاسإلا ناك اذهلف

Re:۱  

 ةديقعلا حرش ین تینا اليصفت ةباحصلا ريمأ ق مالكلا لصف دقو

 «ةيضملا ةردلا » ب هةامسلا ىلبنحلا ىرمألا ىنيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلل ١( ةينيرافسلا

 : اظن اهرخاوأ ىف لاق . تاحفص .نينامث وحن ىف -

 یردت ول یرج ام مهلضفب یرزب دق یذلا ضومللا نم رذحاو

 رجه مش ننم هللا لذآ لساف ردص دق دابجا نع هناف

 لتاقتلاو عازلاو مصاختلا ىأ « هنإف » : هصن ام تايبألا حرش ىف لاق مث

 نم مهم دحاو لك نم ( ردص دق داهتجا نع م ناك مهيب ىرج ىذلا عافدلاو

 . (فلؤمر هللادحر ىرئثألا ىي رافسلا فنصمل امهالك حرلاو نتملا (ار



۸ 

 بيصملا ناك. نإو « نيتفئاطلا نم ةقرف لكل ئاش دصقمو « نيقيرفلا سوء ٠
 وم ئطخلاو « هالاو نمو هيلع هللا ناوضر ىلع.وهو دحاو باوصلل.كلذ ف
 ءافلبا لبهال افالخ ًاباوئو ًارجأ داهتجالا ىف یطخملل نأ ريغ.« هاداعو هعزان. نم
 قني هجو لع هلمج بجو ماركلا ةباجصلا نيب. يرج ام حص ام لکف : دانعلاو .

 الا ید یار مایا : مانالاو بونللا مهنع,
 « نيرمأ دحأل ناك رمألا: اذه ىف قیدصلا ةعيابم نع. هنع هللا یضر ىلع دعاقتو :
 ماعلا ءاسن ةديس رطاخ عم ًافوقو امإو « كلذب هيلع.بتع امك هتروشم مدعل ام"
 انيلع نإ مث . كلانه اكرمألا نسيلو « اهل هنأ تنظ امم اهنع هللا ىضر لوتبلا ةمطاف
 دما هللو  ةملكلا تدعتاف « داهشألا سوعر ىلع هنع هللا ىضر قيدصلا عياب
 نابع ةلتق نم صاصتقالا نسيع هنع ىلاعت .هللا یضر ىلع فقوتو . دارلا لصحو .
 . نايغطلاو داسفلا دیازت ةيشخ امإو « لتاقلاب معلا مدعل ام .هنع ىلاعت.هللا یضر
 دهتجم نيب ام مهعبتا نمو مهنع هللا ىضر ةيواعمو ريبزلاو ةحلطو ةشئاع .تناکو
 نيطبلا ع زنالا نينسحلا ىلأ انديس نينمؤملا ريم أ ةبراحم زاوج ىف :دلقمو
 . هيلع ىلاعت هللا ناوضر

 نینمّلا .ريمأ عزانتلاو بورس ا كلت ىف بيصملا نأ قحلا لهأ قفتا دقو
 ؛لوزن هنع سیل یذلاقناو « .عفادت الو كلش ريغ نم هنع لاعت هللاا ىضر ىلع

 نودهتج:تایضاخلا كلت ىف نولوأتم مهنال « لودع مییلع هللا ناونضر مهلك. مهيأ :
 ئطِخلاف :ًادحاو قلا لهأ دنع دمتعملا ىلع قحلا ناک ناو هنإف «تالقاقملا :كيتاه ىف

 ءاياضقلا هايتشا بورما: كلت :ببسو .روزأم ال روجأم ريصقتلا مدعو عسولا لذي. عم.
 نآ .داهتجا مهل رهظ مسق .: ماسقأ ةّث ةثالث اوراصو مهداهتجا فلتخا اههابتشا ةدشلف .

 هيلع یغابلا لاتقو یحما ةرصن هيلع. بجوف .« غاب هفلا نآو فرطلا اذه قى قملا

 مامإلا:ةهعاسم نع رخأتلا هتفص هذه نمل نكي ملو « كلذ اولعفف. ۰« هودقتعا ایف
 تیبتشا؛ثلاث مسقو . ءاوس ءاوس هسکع مسقو . . هدافتعا ىف ةاغبلا لاتق ىف لداملا

 ناکوت « نيقيزفلا اولزتعاف <« نیفرطلا دحأ. حیجرت مهل رهظب ملف « ةيضقلا مهيلع.
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 یقجت لسم لایق: :ىلع مادقإلا لع الا هال : من ين. بجاولا وه ااا الهن +

 . كلذ بجوی اما رهظی»

 نمي 5 ما قفا 'اذهلو. تو نزوچبو نژرونعم.مهلکف ةلمجلابو .
 لاق.انهلو م .مهملادع:تزبثو « :مهتاياؤرو مهتاداهش لوبق لع عاجلا: ىف هب تعي:

 بج+ بجي: :نيثدتبملا'ةيابخ, ق_نادمح نبا. هتمو ...ةنسلا لضأ:نم.مهريفك- ائالم.

 « ًاعّيمستو ًاعاينلو ءازقإو ةءارنبقؤ "ةباتك مهيب یرج ءاع :فکلاو ةباحنصلا لک"
 ٠ مهلع:لماحتلا كزتو « مهل ةبحاو « مهنع. يضرتلاو ؛ .مهتساحم رسكذ بحبو «

 نؤباثي امر و لب ؛ءاقننف .الز [ر فك بچوی الان ی وأ « محل :رذعا داقتغاوا
 غئاس داهتجا. نا هیلع .

 یبنبامنو . هنعوفعم.هاطخف.هلتاق نمو. ۰ ىلع: بيصملا : ليقو : لاق مث:
 تازجاشما ىف. :ضوحللا نبع. ةديقملا مظن :یف..یهن یأر مظنلا ف ضوفبا نع

 دقرت لئانظفلا:ثيداحأأ ليو ضاخ-نم لع ءركنب ناك :دمحآ-مامالا نا"( ةباخصلا»
 . مهنیب یرج اع :تّوکلا : لاقون مهرفک وأ :مهللض.نم.هّلاهمر اتم

 مییلع قلا ناو ضر ةباحصلا» نازل نبع. ثنبلا : نيققحلا:ضعب .لاقو .
 نیم .الو ةينيدلا: دئاقغلا نم. سيل. ةفلاحاو ةقفانزملاب: نسم .مهنيب یزجبامو نفی

 امن نیقيلابا رضآ أعز لب نیدلا:ف. هب عفتني :امم وه. سیلو × ةيمالكلا دنعاوقلا ۰
 ربجاوظداّتعا نع :ليوأتلا ني نیرصاقلل اص .-مهتكد ىف .افثن. اهنج.ءايلغلا- نكت د

 ضونلنا ناو «اهملع ةقيقج ىلإ لصی ال نم .اهبنجتيل .ءاهتاياؤ رو ةيضفازلا :تاياكحن
 كات لع) لختشت :بتک نسير دتلوأ ,نوبصعتلا ىلع در لاو ميلعتلل حلضي :امنإ: كلذ: ف.

 لکو بلاغ نأ: عم. ليزأتلاب مهلهج طفل ماوسعلا.هنیبیو كلذ لوویف 6 راثالا:
 ء ميلستلا ”قرتمالشلا نأ مرج الف ٠  عونصم.لطاب رک أ وأ عوض وم .ةضفازلا ةيكحت ام

 » لاف .مظنلا »ىف. لاق:اذهز « ميظعلا قیضلا : لعخللا اذه: نع.ناعتللا "کو >
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 . ( تلوم ) لسم نع ادج رخأتب ,

۳۷۰ 

 ناف ؛ روجيدلا شطعلا كلذ ىف راشعلا نم رذحاو ¢ روحبلا كلت يف ضو نم
 . نبتخا تاوهشلاو تاببشلل هنيدب ضرعت نمو نئتفا ةنتفلا نراق نم

 تبأر اذإ ١ : لس خويش لجأ نم ( ١ ) قارعلا ةعرز وب مامإلا لاقو
 نآرقلا نأ كلذو « قيدنز هنأ معاف نع هللا لوسر باعصأ نم ادحأ صقاب لجرلا :

 « ةباحصلا الإ هلک كلذ. انيلإ ىدأ امو « قيس هي هاج ابو + حس لوسرلاو ۵ قطر

 حلاو « قیا هب حرجا نوكيف ؛ ةتسلاو باتكلا لاطبإ دارأ امنإ مهحرج نف
 . « قحأو موقأ ةقدنزلاو لالضلاب هيلع

 نيا يس وع سوس روحو
 نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئو « لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم
 انم مه تقبس نيذلا نإ» : ىلاعت لاقو . « یتسحا هللا دعو "الکو « اولتاقو دعب

 عساول مالک یهتنا ر ةنجلا لهأ نم مهعيمج نأ تین و تودتيم اق فلفو تا 1

 ..(۳۸۹ - ص ةيضرلا ةقرفلا دع ىف ةيضلا ةردلا حرشل ةيهبلا راونألا ۱

 رک ذی نأ دحأل زوجي ال : یرخطصالا اهاور_یذلا دم مامالا ةلاسر ىو

 كلذ لف نف ؛ صقن الو بیعب منم دحأ ىلع نعطي الو مهيواسم نم ايش
 هللا لأسن ؟ ةيواعلو مهام : لوقي دمحأ یه . یومیلا لاقو . هبیدأت بجو

 aE اذإ « نسحلا ابأ اي : ىل لاقو ! ةيفاعلا

 . مالسإلا ىلع همهّئاف ءؤسب ۰

 مان 57 زيت و ا ا د

 دحاو لك نم ردص ام لمح وأ « توكسلا وأ + ريع الإ مع هس ىضر ةباحصلا

 قارعلا ناف < یزارلا ةعرز وبأ : حیحصلا لعل : شماهلا ىف لاق )١(



۲۳۷ ° 

 « نيملسملا نيب قرفتلاو ةملكلا تنشت الإ جتني مو « ديقنتلاو ثحبلا اذه ىف
 مهمالاقم نم انيفوتسا امو . هنم هللاب ذ وعن . نينمؤملا بولق ىف تاہشلا ثادحإو
 نم هيلع اوعمجأ ام ىلع لالدتسالا ىف كلانه ركذ مهنم دحاو لكف بابلا اذه ىف
 نآرقلا تايآ نم ريح الإ ةباحصلا ركذ كرتو تارجاشملا ىف ضوحلا كرت
 حرشنتل ةيفاك ةلمج ًاضيأ اهنم ركذأ ىنكلو « اهباعيتسا رذعتي ام ثيدحلا تاباورو
 . قيفوتلا لو هللاو « بولقلا ضعب ىف جلتخي ام عفدنيو « نينمؤملا رودص

 نأو : نروجأم نوروفغم مهلك ةباحصلا نأ ىلع ةدسلاو نآرقلا صوصن
 انركذ ام : اهنف باتكلا صوصن امأ : ريخ الإ مهركذ نع فكلا ةمآلا ىلع
 « لئاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسي الد : ىلاعتو هناحبس هلوق نم نآلا
 « ىنشحلا هللا دعو اکو « اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ

 نمو نيلوألا نيقباسلا ةباحصلا میم ةنجلاو ىنسحلا دعوب تبعوتسا ةيالا ناف
 ىلع ءادشآ هعم نینلاو» : دمحم ةروس ىف ىلاعتو هناحبس هلوق : اهنمو . .مهدعب

 : اهنمو . باعصألا نم هعم ناك نم عيمج ىف صن اضيأ هنإف ةيآلا « رافکلا ىلع
 |: اهلمو . « هعم اونمآ نيذلاو ینلا هللا یزخحم ال موي : ىلاعتو هناحبس هلوق
 مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو » : ىلاعتو هناحبس هلوق
 نع هللا ىضر دقل » : ىلاعتو هناحبس هلوقو . «هنع اوضرو مهنع هللا ىضر ناسحإب

 ةيميت نبا ظفاحلا لاق . ةيبيدحلا لهأ نأش ف « ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا
 نم الإ ىضري الف « ةميدق ةفص هللا نم یضرلا نإ : « لولسلا مراصلا ف

 هيلع طخسي مل هنع هللا ىضر نمو « ىضرلا تابجوم ىلع هیفاوی هنأ مع دبع .
 مهْنع هللا ىضر نيذلا ءالوه نأ رخأ عضاوم ىف نيب دقف  هلوق ىلإ - ًادبأ
 « كلذ نوقحتسي هب ىذلا ناميإلا ىلع نوتومب < رخآلا ىف باوثلا لهأ نم مه
 مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نیرجاهلا نم نولوألا ٍنوقباسلاو » : ىلاعت هلوق اک
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 نيدلاخ راهنألا اهتحت ىرخت تانج مهلدعأو « هنع اوضرو مهنع هللا یضر ناسحإب
 . « مظعلازوفلا كلذ < ادبآ اهن

 : هنع هللا یضر یردلنا ديعس ىنأ نع نيحيحصلا ىف ثيداحألا امأو
 ًاهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأول ! هديب ىسفن ىذلاوف <« ىبامصأ اوبست ال »
 . «هفیصن الو مهدحآ دم كردآ ام

 یسفن ىذلا وف « ییاعمآ ىل اوعد د ًاعوفرم هدنم ىف هللا همر دا یورو

 ىف ةيميت نبا ی ی ملاكا كابا ًاهذ دحأ لثم متقفنأ ول ! هديب

 . ( ۰ - صر ىناقربلا حيحص نع لولسملا مراصلا

 یناذآ نف « ىراهصأو ىنامصأ یل اوعد » 4۶ ینلا نع رک اسع نبا یورو
 . (۳۳۱ : ۱ ىرقبعلا ريذحت « ةمايقلا موي هللا هاذآ ىراهصأو ىنامصأ ىف

 لاق : لاق لفغم نب هللا دبع نع هحيصص ی نابح ناو ىذمرتلا یورو

 نف ' یدعب نم اضرغ مهوذختن ال ۱ ىناعصأ ق هللا هللا» : ام هللا لوسر

 ‹ ىناذآ دقف مهاذآ نمو ‹ مهضغبأ یضغیبف مهضغبأ نمو « مهبحأ یحبف مهحأ
 هللا هنخأی نمو « هذخأي نأ كشويف هللا ىذآ نمو « هللا ىذآ دقف ىناذآ نمو

 . « هتلفیال نأ كشويف

 یو هللا لوس نأ هنع هللا ىضر 1 نب تار نع نيسينملا قو

 : نارمع لاق « مهنولي نیذلا مث « مهنولي نيذلا مث « ىنرق سانلا ريخ » : لاق

 ؟ ةثالث وأ نينرق هنرق دعب ركذ أ ىردأ الف

 هللا لوسر لاق : لاق |مهنع هللا ىضر رم نیا ثیدح نم ىذمرتلا جرخأو
 . « مکرش ىلع هللا ةنعل : اولوقف ىبامصأ نوبسي نيذلا عيأر اذإ ١ : لع
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 ىل لاق : لاق هنع هللا یضر ةدبر ثيدح نم یو

 ًارون مهل ثعب الإ ضرأب تروع یاتصآ نم دحأ نم : ای هللا لوسر

E e 

 هنع هللا ىضر باطحللا نب رمع نأ ىلاعت هللا همحر بيسملا نب ديعس ركذو
 ؛ یدعب نم ىناحصأ فالتخا نع یر تلأس : لوقب للتي هللا لوسر تعمس : لاق

 ىوقأ اهضعب ؛ ءاملا ىف موجنلا ةلزنمب ىدنع كباعصأ نإ « دمحم ايو : ىلإ یحوأن

 یدنع وهف مهفالتخا نم هيلع محل امم يشب ذخأ نف « رون لكلو ؛ ضعب نم
 . « عيدها متیدتقا مأب موجنلاک ىلاحصأ : ام هللا لوسر لاق : : لاق . « ىدهلا ىلع

 . ( "اله - ص ةينيرافسلا ةديقعلا حرش ) لوصألا عماج يه هرک ذ

 نا نع ةبالق وبأ ۳3 مذحن وبأ انأبنأ : مصاع نب ىلع لاقو

 اذإو اوکسمأف ردقلا ركذ اذإ» : الل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر
 :A) ی نال ی ی يع و قاوصأ رکذ

 3 هبانک ىف ىكملا مرار ۳ ةسردم سرد یا ىبرعلا دمحم خيشلا ه هركذو
 اع

 e و لا يك يا

 3 اوكسمأف ییاعصآ رک د اذإ» باطلا ن رع نع ىدع نباو ىلعي وبأو . نابوثو

 « قييبلاو + ممم و ؛ یرادلا دنعو . « وکسمأف موجنلا ترک ذ اذار

 . (۱۳۱ : ۱ ىرقبعلا ريذحت ر « متيدتها مهدتقا مهسأب موجنلاک ییاسآ , : .ىمليدلاو

 اذإ » : هصن ام ثيدحلا اذه ين ريغصلا عم اجلا حرش ریدقلا ضف دو

 ردقلا رکذ اذإو « ارکسأف موجنلا ترکذ اذإو « اوكسمأف اعا رکذ
 نع (دع ر نابو نعو هنع ( دع ) دوعسم نب هللا دبع , دع (بطو ؛ اوكسأت

 اف ناك ناز :هدیناسأو ةباحصلا نمل خس دا اخیر دش معو و“
 زمر كلدلف ۰ تایاورلا ددعت دضتعا هکلو ریدقت صيف ىف ٠ هرك ذ امك لا
 . ۳۵۷ : ١ ردع ضيف ر ًانسح ثيدحلا اذه دعو ي مربع طوبا



۷4 

 ةباحصلا تارجاشم ىف مالكلا ةمئاخ

 ةحيرصلا ةحيحصلا ةبوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا تايآ ى ام متيأر اذإ

 مهم دخأ نم ردص نإ - مهيونذ مهل نيروفغم نيلداع مهلك ةباحصلا نوک نم

 ىف عقو امب اورتغت الف ۰ ريخب الإ مهرکذ نع فكلا ىلع ةمألا عامجإو - ةقيقح بنذ
 تاسيبلت نع ولخت ال اهنإف ؛ اهلاثمأو ريثأ نبال لماكلاو ىربطلا نسم خيراتلا بتك

 ةريضب هل ناك نمو . خيراتلا تاياور ىف ج اوحللاو ةسضفارلا اهسد دق سئاسدو
 عئاقولا ةماع ىف ةدمتعم ناكنإو ىالسإلا خيراتلا بتك نأ ًاعطق معي تاياورلا ىف

 باتکلا نم دنس هل دب ال لب « لع وأ ةديقغ هيلع ىنبي نأل حلصت ال ابنکلو

 ‹ خيراتلا بتك نم ةدحيلع ةنسلاو ثيدحلا بتك تعضو اذه لجألو « ةئسلا وأ

 خيراتلا ىف اوفنص كلذك ثيدحلا ىف ابتک اوفنص اك مهرثكأ نوثدغملا ءالعلاف

 ىف هلو « هللا باتك دعب بتكلا حصأ .ثيدحلا ىف باتك هل ىراخبلا مامإلاك

 . عئاقولا ةماع ىف هب قثوي ناك ناو لمعو ةديقع ىنبي ال تاياور خيراتلا

 ةباحصلا نيب تارجاشملاو بورحلا نمز ىف تعقو ىلا تاعقاولا امس الو

 تاياورلا قاوسدف « نيقفانملاو ج راوحلاو ضفاورلا نم چ مهيب ناكو

 عوقول « لمع وأ ةديقع ىلع هب جتحب ام رومألا هذه ىف قبت ملف ؛اوءاش ام ةيخيراتلا
 . 9 ةيميت نبا مالسإلا خيشلا لاق اك « رومألا هذه ىف تاياورلا ىف للحناو تاهشلا

 ةعيرشلا ىف لمع الو ةديقع الع ىنبت ال ةيخميراتلا تاياورلاف : ةيطساولا ةديقعلا ىف

 مظن لالتخال « مهتارجاشمو ةباحصلا رمأ ین امس الو « لامعألا نم “ىش ىف
 ىهف اهلك نع اهتمالس ضرف ولو . مهئاوهأب ابف لطابلا لهأ سيسدتو تاياورلا

 ةلوبقملا ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألاو نآرقلا صوصن بنج ىف ةكورتم ةحوجرم
 ضعب ىف بيعو نيش ىلع اهنم دوعي ام خياتلا تاياور نم لك درتف ؛ لكلا دنع
 . فَي لوسرلا باس



 ةرشاصملا بادآ ۱

 « نومحرت مکلعل هللا اوقتاو « مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمولا امن »

 ناتلئسم ةيآلا هذه ىف

 قوقح نايبو « نيدلا ةسهج نم نينمؤملا نم ةوخإلا ظفل قالطإ زاوج
 «بسشلا يف ال ةمرحلاو نيدلا ىأ « ةوجنإ نونمژلا ام » ىلوألا : نيملسملا ناوخإلا

 ةفلاخع عطقنت بسنلا ةوخأ ناف ؛ بسنلا ةوخأ نم تبثأ نيدلا ةوخأ : ليق اذهلو

 . بسنلا ةفلاخمب عطقنت ال نيدلا ةوخأ و « نيدلا

 : ايب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع نيحيحصلا قو

 هللا دابع اونوكو ؛اوشجانت الو ءاوسحن الو اوسجن الو ءاوضغابت الو اودساح الو

 ىلع عیب مكضعب عبي الو ءاورءادت الو اوضغابت الو اودساحت ال و ةياور فو « اناوخإ

. هرقحي الو هلذخي الو هملظيال ءملسملا وخأ ماسلا . ًاناوخإ هللا دابع اونوکو ؛ ضعب
 

 . مسملا هاخأ رقحي نأ رشلا أرلا بس :-تارمثالث هردص لإ ريشيو - انهه ىوقتلا

 نع نيحيحصلا ريغ ىو سم ظفل « هضرعو هلامو همد مارحرلسملا لك
 ةريره بأ

 لواطتي الو < هلذخي الو هبيعي الو هملظب ال لسلا وخأ ملسملا » : لاي ىلا لاق

 هل فرغي الإ هردق راتقب هيذؤي الو « هنذإب الإ حیرلا هيلع رتسيف ناينبلا ىف هيلع

 مهنومطي الو هراج نایبص ىلإ اهب نوجرخیف ةهك افلا هينبل یرتشب الو « ةفرغ

 .( یبطرق )6 !ليلق الإ كتم ظفحي الو « اوظنحا ر : 242 ىلا لاق مث ؛ اهن

 ليلد اهلبق ىتلاو ةيآلا هذه ىف : ةيناثلا : ناعإلا مسا لیزب ال ملظلاو ىغبلا

 مهنوك عم نينمؤم ةوخإ مهام ىلاعت هللا نأل « نامبإلا مسا ليزي ال ىخبلا نأ ىلع ٠

 ةودقلا وهو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب شلع لئس :روعأألا ثراحلا لاق . نيغاب
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 نم ءال : لاق ؟ مه نوکرشمآ : نیفصلاو لملبا لهأ نم ىغبلا لهأ لاتق نع
 الإ هلا نورک ذپ ال نیقفانلا نأل « ال : لاق ؟ نوقفانمآ : ليقف . اورف كرشلا
 . ( هظفلب یطرق ) انیلع اوغب انناوخإ : لاق ؟ مهلاح اف : هل ليق . اللیق

 ؛کیوخآ نیباوحلصأف» : ىلاعت هلوق ىف رک ذلاب نینئالا صیصخو :حورلا قو
 . هيف داسفلاو ةنتفلا فعاضتل «ىلوألا قیرطب كلذ قوف حالصالا بوجو تابثإل

 الو ؛ مهنم اريخ اونوکی نأ یسع موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا اهیآ اي »
 اوزبانت الو مکسفنآ اوزملت الو ۰ نینم اریسخ نكي نأ یسع ءاسن نيم ءاسن

 ؛ نوملظلا مه كنئلوأف بتي مل نمو «نامیالا دعب قوسفلا مسالا سئب « باقلألاب

 : ىلاعت هلوق : منيب امف مارح ةأرما وأ لجرب ءازهتسالاو ةيرخسلا

 ارس رخسأ هنم ترس : لاقي . ءازهتسالا ةيرخسلا « موق نم مزق نخسی ال »
 ف ركذ امل لاجرلا انهه موقلاب دارلا و . سانلا نم رخسي ءاا حتفب ةرعو

 . ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلل لمعتسی ام ًاريثك موقلا ظفل ناك ناو « ءاسنلا هتلباقم

 صتخم لصألا ین هنإ : لیقو « لاجرلاو ءاسنلا معي موقلا ظفل نإ : ليق مث
 . ًازاجمو ًاعسوت ءاسنلل لمعتسیو « لاجرلاب

 هنذأ ىف ناك سيق نب سامش ىف تلزن : ليقف « اهلوزن ببس ىف فلتخا
 هبنج ىلإ سلجم ىتح یتآ اذإ هل اوعسوأ مال یبلا سلجم ىف هوقبس اذإف « رصق
 فرصنا الف « ةعكر رجفلا ةالص نم هتتاف دقو موي تاذ لبقأف ۰ لوقي ام عمسي

 سانلا باقر یطخت تباث فرصنا الف ۰ هل اوعسوي ملو هنم مهسلاجم هباحصأ ذحأ

 لجر هنيبو هنيب ای ىنلا ىلإ ىهتنا ىتح هل اوحسفف « اوحسفت اوحسفت : لوقيو
 تباث سلجف « سلجاف اساجم تدجو دق : لجرلا هل لاقف « حسفت : هل لاقف

 ؟ ةنالف نبا : تباث لاقف « نالف : اولاق ؟ اذه نم : لاق مث « ابضغم هفلخ

 . تلزنف « لجرلا ىحتساف « ةيلهاجلا ين هل امأ ىنعي اهب ريعي



 ففي

 : لثم ةباحصلا ءارقفب اوءزبتسا ىذلا مت ىنب دفو ىف تلزن : ليقو

 ةفيذح ىلوم ملاسو « نالسو « بيهصو « لالبو « ةريهف ناو «بابخو « راع

 اكشف « ةمألا هذه نوعرف نا : اولاق هوأر اذ| نوملسلا ناکو ًاماسم ةنيدلا

 زن لوسر ىلإ كلذ . تلزتف : ص هللا ! كلذ

 هآر اذإ هنيعب همحتقب نع ءازبتسالا ىلع دحأ یرتج ال نأ ىغبنبف هلمجلابو

 ًاريمض صلخأ هلعلف « هتثدام ىف (۱ر قيبل ريغ وأ هندب ىف ةهاع اذ وأ لاحلا دشأ

 ءازهتسالاو ىلاعت هللا هرقو نم ريقحتب مل.ظيف ؛ هتفص دض ىلع وه نم ابلق قنأو

 ۰ . هللا همظع نمي

 لعف « هللا هفشك نم هبونذ هيلع هللا رتس نم رخسي ال. : ديز نبا لاقو

 میفوت طارفإ فلسلاب غلب دقلو . ةرخالا ىف هل ربح ايندلا ىف هبونذ راهظإ
 ًازاع عضري الجر تيأر ول » : ليبحرش نب ورسم لاق + كلذ نم مهنوصتو
 دوعسم نب هللا دبع نعو . « عنص ىذلا لثم عنصأ نأ تیشلن هنم تكحضف

 . «ًابلك لوح نأ ثيشحل' بلک نم ترضسول « لوقلاب لكوم ءالبلا» هنع هللا یضر

 . رثكأ نيم ةيرخسلا نآل ركذلاب ءاسنلا درفأ « ءاسن الو. : ىلاعت هلوقو

 . ةملس مأ نم اترخ الع ىلا جاوزأ نم نيتأرما ف تلزن : نورسفملا لاق

 اهنإ هللا ىن اي ةملس مأ ىلإ اهديب تراشأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ىف تلزن : ليقو

 تيكح : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىذمرتلا حیح قو . ةريصقل

 اذكو اذك یل نأو الجر تيكح ینا ىنرسي ام : لاقف الجر الع ىنا
. 

 اهدیب تلاقو ةأرما ةنفص نإ « هللا لوسراب : تلقف ۰ تلات

 رحبلا ام جزم ول ةملكب تجرم دقل » : لاقف - ةريصق اهنأ ىنعي  اذكه

 . ( فاؤم ) لمع لكل قيفر قذاح قيبلو قبل لجر ( ۱ )
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 كحضی نأ واع ىنلا ى : لاق ةعمز نب هللا دبع نع ىراخبلا فو . « جز
 ىلإ رظني ال هللا نإ » : علي هللا لوسر لاق ! لاق هنع هللا یضر ةريره ىنأ نع لس حي فو . (هريغو ءاشجلاو حيرلا لثم ىأ ر سفنألا نم ج رخب امم لجرلا
 ىبطرقلا مالك ىمتنا . « مكلاعأو مکبولق ىلإ رظني نكلو « مكلاومأو مكر وص

 عطقي ال نأ هيلع بترتي « مظع ثيدح اذهو : لاق مث : ةمهم ةدناف
 ىلع ظفحي نم لعلف « ةفلاخلا وأ ةعاطلا لامعأ روص نم هيلع ىري امل دحأ بيعب
 لعلو « لامعألا كلت هعم حصت ال ًامومنم ًافصو هبلق نم هللا ملعي ةرهاظلا لامعألا

 لامعألاف . هبسب هلرفغيأ دومحم ًافصو هبلق نم هللا ملعب ةيصعم وأ ًاطيرفت هيلع انيأر نم
 هيلع انيأر نم مظعت ىف ولغلا مدع اپلع بترتيو « ةيعطق ةلدأ ال ةينظ تارامآ
 كلت مذتو رقحت لب ؛ ةثيس الاعفأ هيلع انيأر سل راقتحالا مدعو « ةحلاص الامعأ
 قيفوتلا هللابو ٠ قيقدرظن هنإف اذه ريدتف . ةئيسملا تاذلا كلت ال ةئيسلا ةلا |
 ۱ . (۳۲۷ : ۱۰ یطرقر

 ' . ىبلا يف ءاستلاو لاجرلا رکذ هناحبس هللا نإ : ىنشاكلل نايبلا 578 قو

 نأب راعشإلل 3 هكسعب وأ لجر نم ةأرما رخسي الو : لقي ملو ةيرخسلا نع

 ' رکذلا سلاجمو ةعاجلا روضح نع اهوعنم ىتح ًاعرش حبقتسم ةأرملا لجرلا ةسلاجم

 . ًابلاغ هسبالي نم رخسي امنإ ناسنإلا نال

 هنمو ؛بیعلا زمللا « كسفنأ او زملت ال» : هلوق : مارح سانلا بويع رکذ

 لكل ليو » : ىلاعت هلوق هنمو « تاقدصلا ىف كزملي نم مهنمو » : ىلاعت هلوق

 زمهلاو « ةراشالاو ناسللا و نیسعلاو دیلاب زمللا : ىربيطلا لاقو . « ةزل ةزمه

 . ناسللاب الإ نوكي ال

ضعب کضعب لتقي ال ىأ « كسفنأ اولتقت الو : هلوق لثم ةبآلا هنهو
 « ا
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 : تلق . ( یطرق ر هسفن لتاق هيخأ لتقب هنأكف « ةدحاو سفنک نيمؤملا نأل
 اعر دحأ لتق نأ اك « هايإ هزملل ببس هاخآ دحا زل نأ یعلا نوكي نأ لمتحيو

 لعج دقف سانلا بويع يف ضاخ نسف ؛ هسفن ىلإ لتقلاو ةنتفلا ةراثإل بيس نوكي ۱

 : ليق ام معنلو . سانلل هبویع راهظال ًاضرغ هسفن

 هی او شرع کو ۱

 « .هنیع ى عذجل علو هی نبع ف مک دح رصبي » ی لاقو . « هلع ىف عذجلا عدیو هيأ نبع ىف ةاذقلا 1 : للك لاق

 : ليق اك هريغ بويع نع هسفن بويعب لغشي نأ أرملا ةداعس نم : ليقو
 هعرو هبويع نع هلغشآ . ًاعرو القاع ناك نإ ًارلا

 : هعجو منهلک سانلا عجو نع هلغشي ضيرملا مقسلا ات

 ۱ 1 : رخآ لاقو

 اكيواسم نع ارتس هللا كتهيف اورتسام سانلا ىواسم نفشكتال

 اكيف اب منم ًادحأ بعتالو اوركذ اذإ مهيف ام نساحم ركذاو

 « باقلألاب اوزانت الو » : ىلانعت هلوق : مارح ههركي بقلب دحأ ركذ ۱

 هلاعتسا بلغو « ردصلا نکستلاب مبنلاو « زابنألا عمجلاو بقللا كيرحتلاب زبنلا

 يضر یراصنالا ةريبج ىلأ نع دؤاد ىنأ ينو . هبحاص ههرکی ىذلا ءوسلا بقللا ىف 1

 ا و ب لو ايكو ابا وما

 0 : نولوقيف « نالف اي : لوقي ام هللا لوسر

 ٠ دهاجلاو نسحلا لاق نا لوقو « لوق اذهف . ةيآلا هله تلزف « مسالا ذه

 نع یورو . تلرتف « ینآرصن ا یدوبم اي هرفكب همالسإ دعب ريعي لجرلا ناك
 . قفاتم اي قساف اي : لجرلا لوق وه :٠ ةداتق لاقو ةيلاعلا ىنأو ةم رکعو ةداتق
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 « قساف وهف هنم رخس وأ هركي اب هاخآ بقل نم نأ ةيآلا یعم ةلمجلابو

 « لاق اك ناك نإ امهدحأ اب ءاب دقف رفاك : هيخأل لاق نم » : حيحصلا قو

 كلذف زبنلاو زمهلاو ةيرخسلا نم هنع هللا یبنام لعف نف . « هيلع تعجر الاو
 . « ناعالا دعب قوسفلا مسالا سئب » : ىلاعت هلوقل قوسف

 لمع دق لجرلا نوکی نأ باقلألاب زانتلا : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو
 لي ىنلا نأ ىور ام هيلع لدي فلس اب ربعي نأ ىلاعت هللا ىهنف «بات مث تائيسلا
 ىف هحضفب « هب هیلتیب نأ هللا ىلع اقح ناك هنم بات بنذب ًانموم ريع نمد : لاق

 . ( راصتخاب یطرق ) « ةرخآلاو ايندلا

 نم ىثتسم كلذ نم عقو : ىطرقلا لاق : ةمومذملا باقلألا نم ىننتسملا

 هنم هسفن ىف دجي بسك هيف هل نكي لو بدحألاو جرعألاك لاعتسالا هيلع بلغ

 مجرت یعلا اذه ىلعو . ةلملا لهأ هلوق ىلع قفتاو « ةمألا هتزوجف : هيلع

 سانلا ركذ نم زوجي نم باب ىف حبحصلا عماجلا نم بدألا باتك ىتأو یراخبلا
 ۳ ۰ اا لا ٠ | j ۰ ۱ ما ا: 5 5

 . « نيديلاوذ

 اب ناسنالا بیقلت نم عنلا ةيالا تنمضتو : زیوخ نب هللا دبع وبأ لاق

 « قورافلاب رمع بقل اإ ىبنلا نأ ىر الأ . بحي امب هبیقلت زوجیو « هرکی
 هريره ابأو « نيتداهشلا ىذب ةميزخو « نيرونلا ىذب ناغعو « قيدصلاب ركب ابآ و

 . (یطرق ر كلذ هابشآ ىن ؟ نيلامشلا یذب

 نمؤملا قح نم » : اي ىنلا نع ىور : ةنسحلا باقلألاب بيقلتلا ةنسلا نم

 بدألاو ةنسلا نم ةينكتلا تناك اذهلو . « هيلإ هئامسأ بحأب هيمسي نأ نمؤملا ىلع

 ركب وبأ بقلو . « ةهبنم اهنإف ینکلا اوعيشأ » :هنع هللا ىضر رمع لاق . نسحلا

 لقو . هللا فيسب دلاخو « هللا دسأب هزحو « قورافلاب رمعو « قيدصلابو قيتعلاب
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 ةنسحلا باقلألا هذه لزت ملو «.بقل هل سيل نم مالسالاو ةيلهاجلا ي ربهاشلا نم

 . مجعلاو برعلا نم اهلك ممألا ىف

 اذإ ةهارکلا اهرهاظ نوکی ام امأف « هرکیال اهسحتسمو باقلألا بحتسف

 : لوقب لجرلا نع كرابلا نا هللا دبع لثس دقو «ريثك كلذف بیعلا ال ةفصلا اهم دیرآ
 : لاقف رفصالا ا جرع ألا ديمحو « شمعألا ناملسو ۰ ليوطلا ديمح

 . ( یطرق ر هب سأب الف هبيع درت لو ةفص تدرآ اذإ

 « مثإ نظلا ضعب نإ نظلا نم ًارشك اوبنتجا ونما نذلا اهيأ اي »
 محل لكأي نأ مک دحأ بحآ « اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو ۱

 ) محر باوت هللا نإ « هللا اوقتاو . هومتهركف ؟ اتيم هيخأ

 . لئاسم ةرشع ةي ألا هذه ین : هللا همحر ىبطرقلا مامالا لاق

 :ماكحألا ليصفت نم اهيف امو «ةبيغلا ةمرحو ملسملاب ءوسلا نظلا ةمرح نايب

 تلزن اهنإ :ليق « نظلا نم ًارشك اوبنتجا اونمأ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوق : ىلوألا

 اذإ ناك لَو ىبنلا نأ كلذو . اهقیفر اباتغا 24 ىنلا باحصأ نم نيلجر ىف .

 « نيلجر ىلإ ناملس مضف « امهم نيرسوملا نيلجرلا ىلإ جاتحملا لجرلا مض رفاس
 اماعطادجي ملف اءاجف ۰۰ ائيش اه ىثم لو مانف هانيع هتبلغف لزتملا ىلإ نامل مدقتف

 لاتف « بهذف . امادإو ًاماعط كلي ىنلا نم انل بلطاف قلطنا : هل الاقف « امادإو

 ماعط نم لضف كدنع ناك نإ : هل لقف دیز نب ةماسآ لا بمذا : ای یبلا هل

 ىدنع ام : ةماسأ لاتف هيلإ بهذف - اي ىنلا نزاخ ةماسأ ناکو - كطعيلف .

 ىلإ .ناماس اثعب مث . لخي هنكلو هدنع ناك دق :الاقف « اه ريجخأف لإ عجرف « یش

 راغل ةحيمس رثب ىلإ ناملس انئعبول :الاقف « ًائيش مهدنع دحي ملف ةباحصلا نم ةفئاط

 ىلام : لاقف ال ىنلا اه آرف ؟ ىش ةماسأ دنع له ناسسجتی اقلطقنا مث . اهوام
 انمو ین انلکا ام هقلاو « هللا بنای : لاقف ؟ اکماوفآ ىف محللا ةرضح یرآ
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 تلزتف . ةماسأو ناملس محلا نالكأت ءاتملظ اکنکلو : لاقف ! هرعغ الو اهل اذه
 یا ۰ ىبلعتلا هرکذ « مثإ نظلا ضعب نإ «نظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونما نيذلا أي ٠
 ۱ .. ولنا مهرمأ رهاظ نم نوملعت نإ ءوس ريحا لهب اونظتال

 مک اب » : لاق ال ىنلا نأ ةربره ىفأ نع نیحیحصلا ىف تبث : ةسيناشلا
 الو اوشجاتتالو « اوسسجت الو اوسحنالو . ثيدحلا بذكأ نظلا نإف « نظلاو
 , یراخبلا ظفل « اناوخإ هللا دابع اونوکو ارادت الو اوضغابتالو « اودساحن
 وه امنإ ىهملاو « ريذحتلا لو « ةمهتلا وه ةيآلا قو انه نظلاف : انؤاملع لاق
 هيلع رهظي ملو الثم رمحلا برشب وأ ةشحافلاب مهت « اهبجوي امل ببسال ةمهت
 «اوسسجت الو » : ىلاعت هلوق .ةمهتلا ىنعمب انه نظلا نوک ليلدو . كلذ ىضتقي ام
 «هنع ثحییو كلذ ربخ سسجتي نأ دیر و ؛ ءادتبا ةمهتلا رطاخ هل عقي دق هنأ كلذو
 . كلذ نع مال ىنلا ىبنف . .ةمهتلا كلت نم هل عقو ام ققحتل ؛ عیسیو رعب

 نإ : اهاوس اع اهيانتجا بحي ىلا نونظلا ريمي یذلاو : تلق تقش-نإو <
 ؛ تاتتجألا بجاو ًاماربح ناك رهاظ ببسو ةحيمص ةرامأ هل فرعت مل ام لك
 ةنامألا هنم تسنوأو خ الصلاو رتسلا هنم دهوش نم هب نونظلا ناك اذإ كلذو
 بیرلا یطاعتب سانلا هرهتشا نم فالخب ؛ مرح ةنايحللاو هب داسفلا نظف. « رهاظلا ىف

 نأو هضرعو همد: مسملا نم مرح هللا نإ » فَي ىنلا نعو ٠ ثئابحللاب ةرجاهلاو "
 تنأو « مارح هيف سانلاب نظلا.نمز ىف انك » نسحلا .نعو . « ءوسلا نظ هب نظي
 ۰ د . « تئش ام سانلا ف نظو « تكساو لمعا نمز ف مریلا

 ةلدألاو هوجولا نم هجوب ىوقتو فرعت : ةلاح « ناتلاح نظلل : ةئلاثلا
 ربخو سايقلاك « نظلا ةبلغ ىلع ةينبم ةعيرشلا ماكحأ رثكأو ۰ اب مكحلا زوجیف
 عقب نأ .: ةيناثلا ةلاحلاو . تايانجلا شورأو تافلتلا يق نم كلذ ريغو دحاولا
 ( كشلا وه اذهف « هدض نم ىلوأ كلذ نوكي الف ةلالد ريغ نم ىش سفنلا ىف
 نم ةعامج تركنأ ذقو . افنآ. هانررق ام ىلع هنع یبثلا وهو « هب محلا زوجي الف
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 . لوقعملا ف ىوعدو نيدلا ىف KE} « ۱۳ هللا دبعت ةعدتبملا

 .:دروآ اسغلو ؛ هعيمج مذي مل ىلاعت ىرابلا نإف « هيلع لوعي لصأ كلذ ىف سيلو

 ةجحال اذه ناف « نظلاو مكايإ » ةريره ىنأ ثيدحب اوقلعت امبرو . هضعب ىف مذلا
 نيد هعم لس ام هنم دومحماف « مومذمو دومحم . نایسق ةعيرشلا ىف نظلا نأل « هيف
 ضمب نإ » : ىلاعت هلوق ةلالدب « هدض مومذلاو « هغولب دنع هب نونظلاو ناظلا

 « اریخ مهسفنأب تانمّولاو نونمّولا نظ هومتعمس ذإ الول » : ذلوقو « مإ نظلا
 ناک اذإ ١ ا ىبلا لاقو . . «اروب اموق متتكو ءوسلا نظ متتنظو » : : هلوقو

 : لاقو « ادحأ هلا ىلع ىكزأ الو « اذك بسجأ : لقيلف هاخآ احدام مكدحأ

 هجرخ  ضمأف تريطت اذإو « « غبت الف تدسح اذإو « ققح الف تننظ اذإ »
 ,هنأو « زوجي ال ريحا هرهاظ نم حيبقلا نظلا نأ ىلع ءالعلا رثكأو . دوواد وبأ

 ۱ - یودهلا هلاق . حبقلا هرهاظ نم حيبقلا نظلا ف جرحال

 بودنمو « رومأمو < روظحم : برضآ ةعبرأ ىلع نظلا : صاصجلا لاقو

 ٠ ىف مالسلا هيلع هلوقل < ىلاعت هللاب نظلا ءوس وه : روطخلا نظلاف . حابمو « هيلإ
 «لجوزع هللاب نظلا نسحب وهو الإ مک دحأ نتومي ال» : هنع هللا ىضر رباج ةياور
 نظيلف <« یب ىدبع نظ دنع انأ » : هللا لوقي ًاعوفرم عقسأ نب ةلصاو ثيدحلو

 ' روجزم روظحم ةلادعلا مهرهاظ نيذلا نيملسملاب نظلا ءوس كلذكو . « ءاش ام ىب

 ' مكايإ » ًاعوفرم هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ىلإ هدنسب صاصبجلا جرخأو . هنع
 ءوس ملسلاب هنظ وهو..« روظحنا نظلا نم اذهف « ثيدحلا بذكأ نظلا ناف نظلاو

 «روظح وهف هملعب دبعت ام ةفرعم ىلإ لبس هل ايف نظ لکو . هبجوی ببس ريغ نم
 نظلا لع لصحو ليلدلا عبتی لو لیلدلا بضنو هملعب دبعتًادبعتم ناك الل هنأل
 رم 35 . هب رومأملل اكرات ناك

 هيف عملا ذيفنتي دبعت دقو هب ملعلا ىلإ هلصوب :ليلد هيلع. بصني مل ام امأو

 نم اندبعت ام وحن كلذو ؛ بجاو هيلع محلا ءارجإو نظلا بلاغ ىلع راصتقالاف
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 ىلا تايانجلا شورأو « تاکلبتسلا ميوقتو ‹ ةلبقلا ىرحتو « لودعلا ةداهش لوبق
 . فيقوت اهریداقع در ۸

 ىلع لمعلاو ىرحتلاب يال ىنلا هرمأ ةولصلا ى كاشلاف حابلا نظلا امأو
۰ ۰ 

 اذإ » : فَي ىنلا لاق : لاق هنع هللا یضر ةريره یآ نعو . هنظ ىف بلغي ام 37 :
E 5 <°نم نو  

 بجوي ام هيخأ ىف ناسنإلا بلقب ضرعي ىذلا نظلا نم اذهف « اوققح الف متنظ 3
 . هققحي نأ ىغبني الف « ةبيرلا

 هيلإ بودنم وهو < ملسملا خألاب نظلا نسح وهف هيلإ بودنلا نظلا امأو
 نسح نوكي نأ بجاوف ًاروظحم نظلا ءوس ناك اذإ : ليق نإف . هيلع باثم
 ايش هب نظي ال نأ وهو ةطساو نيب نأل « كلذ بحي ال : هل ليق . ًابجاو نظلا
 . ( راصتخالاب صاصج )

 : لاق یبطرفلا مالك ىلإ انعجر مث

 فالتخاب نسحلاو ءاجر وبأ أرقو « اوسسجت الو » : ىلاعت هلوق : ةعبارلا

 لاقف ؟نیینعع وأ دحاو ىنعمب امه له فلتخاو «- ءاحلاب اوسسحت الو » امهريغو

 «كنع متکی اع ثحبلا سسجنلا نأل « ىرخألا نم امهادحإ دعبت سيل : شفخألا

 - ميجلاب - سسجتلا نإ : ليقو . امنع ثحبلاو رابخألا بلط  ءاح اب - سسحتلاو

 هكردأ ام وه ءاحلابو « رومألا نع ثحبي ناك اذإ سوساج لجر : ليق هنمو

 نأ ميجلابو « هسفنل هبلطت ءاحلاب هنإ : قرفلا ىف ناث لوقو . هساوح ضعبب ناسنإلا

 ىأ اهتسسجتو رامخألا تسسج . فرعأ لوألاو . بلعث هلاق « هريغل الوسر نوكي

 اوعبتت الو رهظ ام اونحخ : ةبآلا ىنعمو . سوساجلا هنمو « ابنع تصحفت

 هيلع علطي م هيخأ بيع نع مک دیا ثحبب ال ی نیلا تاروج
 هللا هرتس نأ دعي
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 : لوقي لَ هللا لوسر تعم : لاق ةيواعم نع دوواد ىنأ باتك قو

 : ءادردلا وبأ لاقف « مهدسفت نأ تدك وأ مهتدسفأ سالا تاروع تعبنا نإ كن

 برك ىدعم نب مادقملا نعو .اهم یلاعت هللا هعفن ارو هللا لوسر نم ةبواعم اهعمس ةملك

 . ٠ مهدنفأ سالا ىف ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ » : لع ىبلا نع ةمامأ ی نع

 ‹ ًارخ ةيحلا رطقت نالف اذه : ليقف دوعسم نبا قآ : لاق بهو نب ديز نعو

 . « هب ذخأن “یش انل رهظب نأ نكلو « سسجتلا نع انيبن دق انإ » : هللا دبع لاقف

 هناسلب نمآ نم رشعم اي » : علل لوسر لاق : لاق ىملسألا ةزرب ىنأ نعو

 عبتا نم ناف ؛ مهتاروع اوعبتتالو نيملسملا اوباتغت ال < هبلق ناميإلا لخدب لو

 لاقو . « هتیب ىف هحضفی هتررع هللا عبتي نمو ۰ هتروع هللا عبتي مهتاروع

 « ةنيدملاب هنع هللا ىضر باطحلا نب رمع عم ةليل تسرح : فوع نب نامرلا دبع
 لاقف « طغلو ةعفترم تاوصأ مهل موق ىلع فاجم هباب تيب ىف جارس انل نيبتذإ

 : تلق ؟ ىرت اف « برش نآلا مهو « فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر تيب اذه : رمع
 . انسسجت دقو « اوسسجن الو » : ىلاعت هللا لاق « هنع هللا ىن ام انبتأ دق انأ ىرأ

 نجح ابآ نأ باطحللا نبا رم ثدح : ةبالق وبآ لاقو . مهكرثو رع فرصناف

 سيل اذإف هيلع لخد ىتح رم قلطناف « هتيب ىف هل باعصأ عم رمحلا برشي ىنقثلا

 نسح قا كان دن هه لب ال انه نا : يع رسل لع « لجر الإ هدنع

 . هکرتو ربع جرخف ۰ سسجتلا

 < ران اه تنیبت ذإ ناسعي نمحرلا دبعو رسم جرخ : مسأ نب دبر لاقو
 : رمت لاقف « حدق لجرلا دي ىلعو ىنغت ةأرماو لجر اذإف ٠ بابلا حتفف انذأتساف

 هذه نف :رمع لاق ! نينموملا ريمأ اي اذهب تنأو : لاف ! نالف اب اذهب تنأو

 :ةأرملل لاقف . لالذ ءام :لاق ؟ حدقلا اذه ىف اف :لاق « ىتأرما لاق ؟ كنم

 : تلاقف ؟ نينغت ىذلا امو

 هبعالأ ليلخ ال نأ ىنقرأو هبناج دوساو ليللا اذه لواطت



۳۸۹ 

 هبناوج ریرسلا اذه نم عزعزل هبقار ىفأ هللاال ول هللا وف

 هبکارم لانت نأ ىلعب مرکاو ینفکی ءانيحلاو لقع نکلو
 الو » : ىلاعت هللا لاق ۱ نینمولا ريمأ اي انرمآ اذبب ام : لجرلا لاق مث

 تناك ةأرملا نأ ربحا اذه نم مهفي ال : تلق . تقدص : لاق « اوسسجن

 اراك ذت تايبألا كلتب تنغ امنإو . ینزلا ىلع رقي ال رمع نأل « لجرلا ةجوز ريغ

 . ملعأ هللاو . اهنع هبيغم ىف اهتلاق اهنأو « اهجوزا

 ۱ « تكتشاف تخأ هل ةنيدلا لهأ نم لجر ناك : رانيد نب ورمع لاقو

 ` سيك هك نم طقسف « اهربق ىف لز' ىذلا وه ناكف ءاهنفدف تتاف اهدوعي ناكف
 نفشكأل : لاق مث «سيكلا ذخأف اهريق اوشبف ءهلهأ ضعبب ناعتساف «ريناند هيف

 ءاجف . ًاران لعتشم ربقلا اذإف « امنع فشكف ؟ هيلإ ىتخأ لاح لآام رظنأ ىح

 اف « كتخأ تتام دق : تلاقف ؟ ىتخأ لمع ناك ام ىنيربخأ : .لاقف همأ ىلإ

 رخئرت تناك اپنآ اهلمع نم ناك : هل تلاق یتح اهب لزي ملف ؟ اهلمع نع كلاؤس

 « مهباوبأ اهنذأ تقلأف مهتؤيب ىلإ تماق نا ريجلا مان اذإ 00 ؛اهتیقاوم نع ةولصلا

 . تكله اذهب : لاقف « مهرارسأ جرختو مهيلع سسجنف

 نع لجوزع یبن « اضعب مكضعب بتغيالو » : ىلاعت هلوق : ةسماخلاا

 و يامل ی ا ا

 :لاق ام هللا لوس ر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع لسم حيصص ىف هانعم تبث

 . هرکی.امب كاخأ كركذ : لاق . معأ هلوسرو هللا : اولاق ؟ ةييغلا ام نوردنأ و

 دقف لوقت ام هيف ناك نإ : لاق ؟ لوقأ ام'ىخأ یف ناك نإ تيأرفآ : ليق

 « ةبيغلا مسالاو « هيف عقو اذإ هباتغا : لاقي . « هتب دقف نكي ۸ ناو «هتبتغا ۱

 . بيغلا رهظب بيعلا رکذ یهو ٠

 «كفإلاو « ةبيغلا . ىلاعت هللا باتک ىف اهلك هجوآ ةئالث ةبيغلا :نسلا لاق.

 هيف لوقت نآف كفالا امأو « هيف وهام كيخآ ىف لوقت نأ وهف ةيينلا امأف . ناتببلاو
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 ىل تاق : لاق ةبعش نعو . هيف سيل ام هيف لوقت نأف ناتهلا امأو « هنع كغلب ام

 ةبيغ ناك عطقأ اذه :تلقف عطقأ لجر كبرم ول » :- ةرق نبا ىنعي - ةيواعم .

 هللا ىضر ةريره وبأ یورو . « قدص : لاقف « قاسا ىنأل هتركذف : ةبعش لاق

 لوسر همجرف « ناب هسفن ىلع دهشف عري ىبلا ىلإ ءاج ًازعام ىملسألا د .
 رظنا : رخخاللل امهدحأ لوقي هباحصأ نم نيلجر غي هللا ىبن عمسف . و دا

Ss SR 

 : الاقف ؟ نالفو نالف نيأ : لاقف « هلجرب لئاش رامح ةفيجي رم ىتح ةعاسراس مث

 ىن اب : الاقف « راملا اذه ةفيج نم الكف الزنا : لاق « هللا لوسر اي اذ نحن

 . هنم لک الا نم دشأ امكيخأ ضرع نم الن اف : لاق !اذه نم لكأي نمو « هللا

 . « اهيف سمغني ةنجلا رابنآ ىنل نآلا هنإ ! هديب يسفن ىذلاو

 هللا لثم « ؟انيم هيخأ لح لكاي نأ مكدحأ بحيأ :یاعت هلوق : ةسداسلا
 . هياتغا نم ةبيغب ملعي ال یا نأ امك“ همحلن لكأب ملعي ال تیلا نأل ءةنيملا لک أب ةبيغل

 مارح تيما محل لكأ نأل ةبيغلل لثملا اذه هللا برض امنإ : سابع نبا لاقو

 عنتمي امك : ةداتق لاقو . سوفنلا ىف حيبقو نيدلا ىف مارح ةبيغلا اذكو « رذقتسم

 لمعتساو . ايح هتبیغ نم عنتع نأ بحي كلذك اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ

 : رعاشلا لاق « ةيراج كلذب برعلا ةداع نأل ةبيغلا ناكم محلا لكأ

 ادجم مهل تينب یدج اومده نو مهم وح ترفو ىمحلا اولكأ نإف

 سانلا ىف ةعيقولا هبشف « سانلا موم لكأي لظ نم ماص امو : ا لاقو

 نمو + هم لک وسيف هنر ىلا وأ سم قا نا ۸ مهموم لكأب
 . ًاتيم هم لک الاک وهف هباتغا

 : فَي هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع : دواد ییا باتك قو

 : تلقف « مههوجو نوشمخب ساحن نم رافظآ مهل موقب تررم ىب جرعامل»

 ین نوعقیو سانلا موحب نولكأي نيذلا ءالؤه : لاق ؟لیرج اي ءالوه نم
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 لجرب لكأ نم ١ : لاق را هللا لوسر نأ دروتسلا نعو . « مهضارعأ

 هرسکی هللا نإف ملم لجرب ابو یسک نمو «منهج نم اهلثم همعطي هللا ناف ةلک أ
 ةعمس ماقم هب موقي هللا ناف ءاير و ةعمس ماقم لجرب ماقأ نمو ‹ منهج نم هلثم
 لخدي مو هناسلب نمآ نم رشعم اي » : 142 هلوق مدقت دقو . « ةمايقلا موي ءاير و
 ىف محلا ةريفح یر ىل ام» : نيلجرلل هلوقو « نيملسملا اوباتغت ال « هبلق ناعيا
 ذمادحأ تبتغا ام : لوقب مصاع ابأ تعم : ىشاقرلا ةبالق وبأ لاقو « ؟ امكهارفأ
 باتغي ادحأ عدي الو « ادحأ باتغي ال هايس نب نوميم ناكو . ةبيغلا ف ام تفرع
 ةريره بأ ثيدح نم ىبلعتا ركذو . ماق الو یبتنآ نإف هاهني ؛ هدنع ادحأ
 لوسر اي :اولاقف  ازجع همايق ىف اوآرف ياب ىلا دنع نم لجر ماق » : لاق
 ىروثلا نايفس نعو . «هومتبتغاو مكيخأ محل ملكأ :لاقف ؟ اتالف زجعأ ام ءهللا
 . « كلذ هركي هنأ الإ « ططق دعج انالف نإ : لوقت نأ ةبيغلا ىندأ » : لاق
 مكيلعو « ءاد هنإف سانلا ركذو مكايإ » : هنع هللا ىضر باطلا نب رمع لاقو
 ءرخآ باتغي الجر اهنع هللا ىذر نيسحلا نب ىلع عمو . « ءافش هنإف هللا رك ذب
 دقل ١» : ديبع نب ورمعل ليقو . « سانلا بالك مادأ اهنإف ةبيغلاو كايإ » : لاقف
 ىنغلب : نصل لجر لاقو . « اومحراف هايإ : لاق كانمحر ىح نالف كيف عقو
 . « قانسح ىف كمكحأ نأ یدنع كردق غلبي /» : لاقف ! ینباتخت كنأ

 ةقلخلا يف نوكت الو ندلا ىف الإ نوکت ال ةبيغلا نأ ىلإ موق بهذ : ةعباسلا
 سكع ىلإ نورحنآ بهذو .هب بهذ و « هب هللا لعف كلذ : اولاقو « بسحلاو
 نأل « دشأ قلحلا ىف ةبيغلاو « بسحلاو قلا ىف الإ ةبيغلا نوكت ال : اولاقف اذه
 . اهعناص بيع امنإف ةعنص بيع نم

 : ةيفص ىف تلاق نيح ةشئاع ثيدح هد رف لوألا امأ . دودرم هلك اذهو

 رحبلا اهب جزم ول ةملك تلق دقل » : 242 یبلا امل لاقف « ةريصق ةأرما اب
 ناك امو . حيح نسح ثيدح : یذمرتلا هيف لاقو « دواد وبأ هجرخ « هتج زم
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 . بيعلا هب ديرأ اذإ ةبيغ كلذ نأ ىلع أدق ءالعلا عامجإو .مدقن ام بسح هانعم ى
 هللا لوسر باحصأ نم رهدلا لوأ نم ءاملعلا عيمج دنع اضبأ دودرف ىاثلا امأ ,
 دلا ىف ةبيغلا نم مظعأ يش ىف مهدنع ةبيغلا نكت مل مهدعب نيعباتلا . لع

 امم دشآ هنيد ىف رکذب نأ هركب نمؤم لكف . بيعلا مظعأ ندلا بيع أل
 دز .  مالسلا هيلع هلوق لوقلا اذه لاق نمل ًادر ىكو . هند ,4 هركب

 د ا و « هتبتغا دقف هركي ام كيخأ ىف تلق

 مک ءامد . لا ىنلا لوق مومعب نکو . ًاصن قاي ىنا لاق ام در دف

 م ىلا لوقو « ايندلاو نيدلل ماع كلذو « مارح عیلع مكضارعأو مكلاومآو

 . ضرع لك مف « هنم هللحتیلف هلام وأ هضرع ىف ةملظم هيخأل هدنع تناك نم

 . اي ىنلا لاق ام ضراع دقف يش نود ائيش كلذ نم صح نف

 بوتي نأ هيلع ًادحأ باتغا نم نأو رئابكلا نم ةبيغلا نأ فالخ ال : ةنماثلا

 سيل : ةقرف تلاقف « هف فلخا ۲ باقغملا لحتسي لهو ۰ لجوزع هللا ىلإ

 بصب مل هلام نم هنأ تجحاو « هبرنيبو هنيب ةئيطخ یه اعو « هلالحتسا هيلع
 نوكي ام ةمظملا ام: «هنم اهلحتسب ةملظمب كلذ سيلف «هصقنب ام هندب نم باصأو

 رافغتسالا اهترافكو ةملظم یه : ةقرف تلاقو . ددبنار لامل ىف ضوعلاو لدبلا

 أ ةسغلا ةرافكو : لاق نسحلا نع ىوري ثيدحم تجتحاو « هباتغا ىذلا اهحاصل

 ۱ . « هتبتغا نمل رغتست

 : كَم یا لومب تجتحاو اهنم لالحتسالا هيلعو ةملطم یه :ةقرف تلاقو
 موي ىنأي نأ لبق نم هللحتیلف لام وأ ضرع ىف ةملظم هدم هبحأل تاک نم ٠
 نم ذخأ تانسح هل نكي مل ناف . هنانسح نم دخوب « مهردالو ر .د كانه سيل

 هللا یضر ةريره ىلا ثيدح نم ىراخبلا هجرح « هتائیس ی اع دب رف هحاص تائيس
 يشوأ هضرع نم هيخأل ةملظم هل تناك نمد : و هللا لوسر ل لاق : لات هنع

 هنم ذخأ حلاص لمع هل ناك نإ« مرد الو رانید هل نوکی الأ لبق موی هم هللحتط
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 مدقت دقو . « هيلع لمحف هبحاص تاثیس نم ذخآ تانسح هل نكي مل نو« هتمظم ردقب

 ىف اولتق نذلا نیسحن الو » : ىلاعت هلوق دنع نارع لآ ةروس ىف یعلا اذه .

 نأ و ادع هللا يشر داغ ردح نم يور دقو بدست لب ابا هلا لی ق
 : ةشئاع ال تلاقف ! اهليذ لوطأ ام : ةأرما تلاق تماق الف اهيلع تلخد ةأرما

 ىلع بحي ةملظم انآ يع ىبنلا نع راثالا تلدف . « اهلحتساف انبتغا دقل

 . انلالحتسا باتغلا

 نأ ىلع ءالعلا تعمجأ دقف « ندبلاو لالا ىف ةبيغلا امثإ : لاق نم لوق امأو

 ندبلا ف سيل كلذ و «هيلع همييقي ىتح دحلاب هذخأب ةملظم فوذقملل فذاقلا ىلع

 لاق دقو « لالاو ءندبلاو «سرعلا ىف لظلا نأ ىلع ليلد كلذ ىنف ؛ لالا ىف الو

 . « نوبذاکلا مه هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اوتأي مل ذإف » : ف ذاقلا ىن ىلاعت هللا

 ةئيط ىف هللا هسبح هيف سيل ام ًانمؤم تہب نم » : ا هللا لوسر لاقو

 . ندبلاو لاملا ريغ ىف هلك كلذو . « لابلنا

 ؛ضقان دقف ءابحاصل رفغتسي نأ ةملظملا ةرافكو ةملظم اهنإ : لاق نم امأو

 «ةملظم » :هلوق نأل . امحاصل رفغتسي نأ اهترافك : لاق مث « ةملظم » اهاس ذإ

 . هل مولظملا لالحإ الإ ملظلا نع اهزب مل ةمالظلا تتبث اذإف « مولظملا ةمالظ تبت

 هيخأ دنع هل تناك نم » : ال یبلا لاق دقو « ةجح سيلف نسحلا لوق امأو

 . « هنم اهللحتيلف لام-وأ ضرع ىف ةملظم

 مرح ام هل لحي ال هنأ ىأرو «هلأس نمل للحتلا كرت ىلإ مهضعب بهذ دقو

 :نيريس نبال ليقو . « ىنملظ نم للحأ الو :لاق بيسملا نب ديعس مهنم « هيلع هللا

 اهمرحأ مل ىنإ » :لاقف «هدنع كل یه ةملظمنم هلل نأ كلأس لجر اذه « ركب ابأ اي

 . « ادبأ هيلع هللا مرح ام للحأل تنك امو هيلع ةبيغلا مرح هللا نإ « اهلحأف هيلع

 ىلع لدي للحتلاو « نيبملاو ةجحلا وهو للحتلا ىلع لدي ا یبلا رخو

 :« هللا ىلع هرجأف حلصأو افعنف» :ىلاعت لاق دقو ءوفعلا هجو نموهو ةمحرلا
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 رحنا ىف ناف « رهاحملا هب نلعملا قسافلا ةبيغ بابلا اذه نم سيل : ةعساتلا

 « هيف اب رجافلا اوركذا » : ی فو « هل ةييخالف ءايلا بالج لآ نمو

 هنأ نسحلا نع یورو . هسفن رتسي ىذلا ءرلا ی ًاذإ ةبيغلاف « ۷ سانلا ه رحمي ىك

 مامالاو « نلعملا قسافلاو ‹ یوشآ بحاص : ةمرح محل تسيل ةثالث » : لاق

 ىو - هتنس انع عطقاف هتمأ تنأ مهللا » :جاجملا تام ال نسحلا لاقو . « رئاجلا

 امف قرع ام هّللاو . نانبلا ةريصق ديب دمب شميعأ شفيخأ اناتأ هنإف  ةنيش ةياور

 «ةالصلا هتوقت ىتح ردهف ربنملا دعصيو هتيشم ىف رظحو هتمح لج رب هللا ليبس يف رابغ

 « نودیزب وأ فلأ ةئام هتحتو هللا هقوف « ىحتسي سانلا نم الو یی هللا نم ال

 نود لاح تاه - نسحلا لوقي من - لجرلا اهيأ ةالصلا : لئاق هل لوقيال

 لهأل سيل » : لاق نسحلا نع حيبص نب عيبرلا یورو . « طوسلاو فيسلا كلذ
 . « ةبيغ ع دبلا

 : لوقتف ‹ كملظ نم كقح ذخأ لع هب نيعتست ىضاقلل كلوق كلذكو

 : ىلإ ءاسأ وأ « ینفذق وأ ىنبرض وأ « یناح وأ « یبصغ وأ « ىنملظ نالف

 بحاصل » : كلذ ىف طع ىبنلا لاقو + ةعمجم كلذ ىلع ةمألا ءالعو . ةبيغب سيل

 هضرع لحم دجاولا ىل » : لاقو « ملظ ىنغلا لطم » : لاقو « لاقم قحلا

 لجر نایفس ابآ نإ » : اع ینلل دنه لوقک « ءاتفتسالا كلذ نمو . ۱ هيرو

 ل ىلا لاقت اول رک نیلا ٠ یللو و انأ تكي اس .ییطبال يحق

 اهيلع ريغي مل هنأل « ةباتغم اهرب لو ءاهدلولو اه ملظلاو حشلاب هترک ذف « ىذخف

 , «ةدئاف ءوسلاب هركذ ىف ناك اذإ كلذكو . اهل ايتفلاب مالسلاو ةولصلا هيلع ابباجأ لب

 هاصع عضي الف مهج وبأ امأو « هل لام ال كولعصف ةيواعم امأ » : اإ هلوتک

 لاق . ا سيق تنب ةمطاف رتغت الأ هدوصقم ناكو « زئاج اذهف « هقتاع نسع

 . هللا همحر یساجا هعيمج

 ىلع بصن وهو - دیدشتلاب  اتيم یرقو « اتيم » : ىلاعت هلوق : ةرشاعلا
  ادحلأ نأب لجوزع مهررق الو . خألا ىلع بصني نأ زوجيو « ملا نم احلا
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 هيفو « هومتهرکف » : یلاعت هلوقب كلذ بقع هيخأ ةفيج لكأ بحي ال مهنم
 نع هانعم ىور « ةبيغلا اوه رک اف كلذكف « ةتيمل لكأ متهركف : امهدحأ « ناهجو

 : ءارفلا لاقو . سانلا ةبيغ وهركاف سانلا مكباتغي نأ متهرکف : ىناثلا . دهاجم

 اوهركأ ىأ ءرضأ هانعمو ربخ هظفل : ليقو . هولعفت الف هومتهرک دقف ىأ
 «اوسسجت الو » « اوبنتجا » : هلوق ىلع فطع :ليقو هيلع فطع « هللا وقتاو

 5 « ميحر باوت هللا نإ »»

 « اوفراعتل لئابقو ًابوعش مک انلعجو ىشنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا ام ايد
 . « ريبخ ملع هللا نإ « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 : یوقتلاب الإ مرسک الو فرش ال هنأو « باسنألاب رخافتلا ةمرح
 .اوحو مدآ ىنعي « ىثنأو ركذ نم مك انقلخ انإ سانلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق

 نامع نب ورم انثدح : ليسارملا ىف دوواد وبأ هركذ « دنه ىنأ ىف ةيآلا تلزتو

 رمأ : لاق ىرهزلا یئدح : لاق ديلولا نب ةيقب انثدح : الاق ديبع نب ريثكو

 : الع هللالوسرل اولاقف :مهنم ةرما دنه ابأ اوجوزي نأ ةضايب ىبب يال هللا لوس ر

 ىتآو ركذ نم مكانقلخ ان[ » : لجوزع هللا لزنأف ؟ انیلاوم انتان جون

 : لیقو . ةصاخ دنه ىأ ف تلزن : یرهزلا لاق . (ةيآلا) « ابوعش مک انلعجو

 نبال حیفنی ل یا لجرلا ف: لیقو . سامش نی سیق نیا تباث ی تلزت ابن

 هللا لوسر اي انأ :تباث لاق ۲ ةبنالف ركاذلا نسم : ياع ىبنلا لاقف « ةنالف
 ۳۹ بدسو 5

 : لاق ؟ تيأر ام : لاقف  رظنف « موقلا هوجو ىف رظنا : لت ىبلا لاقف

 ىف تلزتف . ىوقتلاب الإ مهلضفت ال كنإف : لاقف « رجأو دوسآو ضيبأ تبار

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي » جسفتي مل ىذلا لجرلا ىن تازنو . ةبآلا هذه تباث

 ٠ ةبآلا « سلاجملا ىف اوحسفت كل ليق

 رهظ ىلع ىتحالالب لع ئنلا رمأ ةكم حتف موي ناك ال : را لاق
 ا و الو

 ب عبق ىذلا هلل دمحلا : صيعلا ىلأ نب ديسأ نبا باتع لاقف « نذأف ةبعكلا



۳۹۳ 

 بارغلا اذه زيغ دمحم دجو ام : ماشه نا ثراح لاقو « مويلا اذه یزربال ی

 :نایفس وبأ لاقو « هریخب ایش هللا درر نإ : ورم نب لهس لاقو ء.انذؤم دوسألا

 'هريخأو اإ قبلا لیربج قأف ..هاسلا بر هب رخ نأ فاحخأ ائيشا لوقأ ال ین
 تبالا هذه ىلاعت هللا لزنأف-« اورقأف « اولاق امع مهلأسو مهاعدف. « اولاق اب
 رادملا ناف + ءارقفلاب ءاردزالاو «لاومألاب رثاکتلاو «باسنألاب رخافتلا نع مهرجز
 . ىوقتلاب لضفلا اغإ < ءاوحو مدآ نم عيمجلا ىأ « ىوقتلا ىلع

 : لاقف ءهکع " بطخ ع هلل لوسر نأ رمع نبا نع ىذمرتلا قو
 سانلاف + اهئابآب اهمظاعتو ةيلهاجلا ةيبع نع بهذأ دق هللا نإ « سانلا اهبأ ايد
 « مدآ ونب سانلاو . هللا ىلع نيه یتش رجافو « هللا ىلع ميرك قت رب : نالجر

 ركذ نم مك انقلخ انإ سانلا اهمأ ايد : ىلاعت هللا لاق « بارت نم مدآ هللا قلخو

 هللا نإ « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ .« اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو أد
 «: ىنيدملا نب ىلع دلاو رفعج نب هللا دبع. ثيدح نم هجرخ . « ريبخ ملع
 باتك ىف یربطلا . جرخ دقو . هريغو نيعم نب یی هفعض فيعض وهو
 : .لاق لبيعامسإ انثدج : لاق مهاربإ نب بوقعي ىنثدخو : « سوفتلا بادآ »
 بطح دهش نم - انثدح وأ, ییثدح : لاق ةرضن ىبأ نع ىر ربا ديغس انثدح

 « سانلا اهمأ ای» : لاقف « ريعب ىلع وهو قيرشتلا مايأ طسو ىف ىنعب ای هللا لوسر
 « ىمجع ىلع ىبرعل لضف ال الأ ا! دحاو مكابأ ناو 3 دحاو مكبر نإ الأ

 . ىوقتلاب الإ : دوسأ ىلع رمحأل الو «رحأ ىلع دوسأل الو « ىبرع ىلع ىمجعل الو
 كلام ىبأ نع هيفو . « بئاغلا.دهاشلا غلبيل : لاق « معن : اولاق ؟ تغلب له الأ
 ىلإ الو « كباسحأ ىلإ رظني ال هللا نإ » : ام هللا لوسر لاق :: لاق ىرعشألا
 هل ناک نف + مكبولق ىلإ رظني نكلو : مكلاومأ ىلإ الو « مباسجأ ىلإ الو « عباسا
 ' « مكاقتأ هيلإ عبحأو « مدآ ونب من امنو « هيلع هللا ننحت حلاص يلق

 كلذكو « ىثنألاو ركذلا نم قلعللا قلخ هننأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيب
 هقلخك ؛ركذ نود وأ + مدال هقلخك اینود هقللن ءاشولو « ءاسنلا ةروس لوأ ف
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 زامل اذهو . نيتهجلا یدح نم ءاوح هقلخک ىثنأ نود وأ « مالسلا هيلع ىسيعل
 علض نم ءاوح هنم هللا قلخ مدآ نأ ءاج دقو . دوجولا هب درب مل ةردقلا ىف
 ركذلا نيب قلحلا هللا قلخ . ىبرعلا نبا هلاق ؛مسقلا اذه هلعلف « هعالضأ نم اهعزتنا

 اهب محل لعجو « فراعتا اهنم محل قلخو « ابوعشو لئابقو اراهصأو اباسنأ ینأو
 اذإف « هبسن زوجي دحأ لك راصف ؛ اهب مع وهو اهردق ىتلا ةمكحل لصاوتلا
 : ىبرعلل هلوقب هبسحو هطهر نع هيفني نأ لثم هفذقب دحلا بجوتسا هنع لجر هافن
 . یبطرقلا مالك ىهتنا . ةقيقح یتلا هب عقي امم كلذ وحنو <« ىبرع اي : یمجعلو « ىمجعإب

 تس بسنلا ىف ربتعی برعلا تناك « لئابقو ًابوعش مکتلعجو » : ىلاعت هلوق 1
 یهو « دحاو لصأ ىلإ نوبستنملا مظعلا عمجلا یهو : بعشلا اهالعأ : تاقبط

 عمجت نوطبلاو « نوطبلا عمجت ةرامعلاو « رثاملا عمجن ةليبقلاو « لئابقلا عمجم
 ةريشعلا دعب سیلو . رياشعلا عمجت ةليصفلاو « لئاصفلا عمجت ذخفلاو ٠ ذاخفألا
 طابسألاو « برعلا نم لئابقلاو « مجعلا نم بوعشلا : ليقو . هب فصوي ىح

 لب دحأ ىلإ نوزتعیال نيذلا بوعشلا : قاور وبأ لاقو . ليئارسإ ىنب نم
 مهئابآ ىلإ نوبستني نیذلا برعلا نم لئابقلاو « ىرقلاو ندملا ىلإ نوبستني
 . ( ىرهظملا ريسفتلا )

 ىف مدقت دقو « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ » : ىلاعت هلوق : یط رقلا لاق

 كادب ام ةيال فو « كموقلو كل رکذل هنإو » : ىلاعت هلوق دنع فرخ لا ةروس

 . بسنلاو بسا نود هلوسر دنع و ىلاعت هللا دنع یعارلا یه ىوقتلا نآ لع

 جمرك أ نأل : لیق ؟ باسنالاب رخافتی ال ل : ليق هنأك حتفلاب « نأ » یرقو
 بسحلاو : يلع ىنلا نع ةرمس نع ىذمرتلا فو . بسن ال مكاقتأ هللا دنع

 مجرب كلذو . حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه : لاق « ىوقتلا مركلاو « لاما
 هنع اصوصنم ءاج دقو « مكاقتأ هللا دنع ممركأ نإ» : ىلاعت هلوق ىلإ
 . « هللا قتيلف سانلا مرك أ نوكي نأ بحأ نم » مالسلا هيلع
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 نأ كرمأ اع فاصتالاو « اينو ًارمأ ىلاعت هللا دودح ةاعارم هانعم یوقتلاو

 : ةميقلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ : وت بلا نم ره یار نم ربا فو
 نالف : رتزط نادر كيلر مكانا مفرکا تاجف اب خبر اش تل يد
 «۱ نوقتلا نبأ نوقتلا ۵ نبأ . مكباسنأ عضأو ىست عفرأ مويلا انأو « نالف نب

 یابلوآ نإ » : لاق 1 هللا لوسر نأ ةريره ىلأ ثيدح نم یرطلا یورو
 وفات نام لب سان" قاب« بس .نم بقا بست ناک ناو ةمايقلا موی نوقتلا

 ضرعو اذکهو اذکه : لوقأف « دمحم اي : نولوقت  مکیاقر ىلع اهنولمحن این دلاب
 هنع هللا یضر ورمع نبا هللا دبع ثيدح نم سم حيحص قو . « هيفطع لك ق

 یل اوبیل ىنأ لآ ناو : لوقي رس ريغ اراهج يي هللا لوسر تعمس : لاق
 نأ هنع هللا ىضر ةريره یی نعو . «نينمؤملا حلاصو هللا ىيلو امنإ « ءايلوأب

 e فسوی» : لاقف سانلا مركأ نم لئس لع ىنا

 سيل : اولاقف . مكاقتأ هللا دنع مهمركأف : لاق « كلأسن اذه نع سيل : اولاق

 ا حير ا تدم لاقف « كلأسن اذه

 ۱ : كلذ ىف اودشنآو . « اوهتن اذإ

 قتملل زملا لك زعلاو ىنغلا زعب دبعلا عنصی ام
 ىتشلا كاذف هللا ةفرعم .  هنشت ملف هللا فرع نم

 : لاق راطعلا قاحإ نب دیبع انثدح : لاق دمحم نب رمع ىثدح یربطلا ركذ

 لجر جوزت» : لاق دعجلا ىنأ نب ملاس نع ديزي نب روث نع ىلع نب لدنم انثدح

 « اهسحل اهجوزتأ مل ىلإ : لجرلا لاقف « امسح ىف اماع نعطف ةأرما راصنألا نم
 بجاح لآ نم نوكت الأ لدضب ام : ای ىنلا لاقف « اهقلخو اهنيدل اتجوزت ام

 ê مالسإلاب ءاج ىلاغتو كرابت هللا نإ : اج ىبنلا لاق مث . ةرارز نب



۲۹ 

 مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ىفإ » : اإ ىبنلا لاقو . « ةيلهاجلا مول مولا ال ؛ رسم ىلع مول الف ؛ مولا هب بهذأو « ةصقانلا هب متأو « ةسيسخلا
 . ىلاعت هللا ىلع رشبلا مركأ ناك كلذلو « ىتتأ ام

 لئابقلاو بوعشلا ىلع سانلا مسقت نم ىلصألا دصقملا نإ : ةيآلا لصاحف
 ىف توافتلا قلخ نم هناحبس لعف امك « رخافتلاو لضافتلا ال فراعتلا الإ سيل
 ءايلوألا وأ ءاينآلا ضعب ىلإ بلا ىف ءاتنالا نإ . كلذ لجأل ناولألاو لاكشألا
 ىلع رخافتلا دحأل زوحي ال هنإو « ىوقتلاو ناعالا نودب اعفن یدج ال كوللا وأ
 فيكف « هلمعو ناسنإلا بسك نم تسيل باسنألا نإف ؛ هبسن ثيح نم هريغ
 ةهج نم هريغو بسنلا نيب قرفال هنإو ؟ هلمع نم سيل ام ىلع رختفي
 سيلف « هناحبس هللا وه هنأل لعافلا ةهج نم الو « هنم اقلخ ام داحنال ةداملا

 . لج و زع هللا دنع باوثل ًارادم نوكيو هيلع لوعي فرش بسنلل

 تباثف ناميإلا عم فيرشلا بسنلا عفنو ضعب ىلع باصنألا ضعب لضافت امأو
 رخافتلا ةمرح ىف ةبالا نایب نم رم ام یانیال وهو « ةنسلاو باتكلاب
 : ركذنس اک باسنألاب

 ناميإلا طرشب فيرشلا بسنلا عفنو ضعب ىلع باسنألا ضعب لضافت
 قانبال اذهو : هريسفت ىف ىسولألا ةمالعلا لاق : ةنسلاو باتكلاب تباث رمأ

 « فرشلا ىف مجعلاو برعلا نم لك توافتو « مجعلا نم فرشأ برعلا نوک

 . طبقلا نم لضفأ ليئارسإ ونبو « طبنلا نم فرشأ سرفلا نأ اوركذ دقف

 هللا نإ » : فَي هللا لوسر لاق : لاق عقسألا نب ةلثاو نع هريغو لسم جرخأو

 نم ىنطصاو « ةنانك نم اشيرق ىنطصاو « ليغامسإ دلو نم ةنانك ینطصا
 . ۷ مشاه ی شيرق

 مجعلا ىلع برعلا فرشف « ةديمحلا لاصحلا رابتعاب الإ سيل كلذ نأل
 ؛ ةديح لاصخو ةمج لئاضفب مهريغ ىلع مهزاتما یلاعت هللا نأ رابتعاب الإ سيل ”الثم
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 هباتک ىف یمیللا رجح نبا ةمالعلا اهنم ریثکلا عمح دقو ؛ ثيداحألا هب تصص اك

 لك ىلع زاتم ىبرع لك نأ كلذب ىنعن الو . : برعلا لئاضف ي بدألا غلبم »

 فرشأ نإ مث . عومجا ىل اع زاتم ع ومجما نإ لب « ةديمحلا لاصناب یمجع

 هب حرص اك« يع یبلا ىلإ نوبسني مهنأل اهنع هللا ىضر ةمطاف دالوأ ابسن برعلا

 . ءاهقفلا نم عمج

 : ا هلل لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةمطاف نع ىناربطلا جرخأو

 ةياور يو .« مهتبصعو مييلو انأف ةمطاف دلو الإ ةبصع ىلإ نومتني مدآ ىب لک »

 دلو الخام مال مهيصع ناك ینآ نا لک » :هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نع هل

 < كلذ ةحص يف عزونو . ۰ مهوبأ انأو < مهتبصع انأف  اهنعدللا يضر - ةمطاف

 ام ىلع ًافوقوم رمألا سيلو « بقعتو نسح هنأب لوألل ىطويسلا لالسجلا زمرو
 ةمرخ نب روسملا نع كردتسملا ىف مكاحلاو دمحأ جرخأ دقو . هلیلد روهظل ركذ
 ی تب ةمطاقاوب ۱ لوز لو 08 كي ماك قاوم

 یسن ريغ ةمايقلا موی مطقنت اهلك باسنألا ناو ..اهطسبي ام ىنطسبيو اهضبقیام
 حیحص ىف جر اهنع هللا یضر ةمطاف ةيعضب ثیدحو . « یرهصو یبسو

 اهم ةعضب اهدالوآ نأ مولعمو : یدوهمسلا فيرشلا لاق . اضیآ ىراخبلا .

 عاطقنا مدعو . اهدالوال فيرشلا ةياغ اذهو . و نم ةعضب اتطساوب نوکیف

 ًاعوفرم هنع هللا ضر رمع نع رکاسع ن نبا هجرخأ ثيدح ىف اضیآ ءاج و هبسن

 نإو ىهذلاو . « یرهصو ىبسن الا ةمايقلا موي عطقنت رهصو بسن لک » : ظفلب

 . نسح لسرم هيف درو هنأب كلذ كردتسا نکل « شنل ريكو نأ دق ارش د

 BEANE يفجر علاق اك«. هوم ركذ ام ریو

Eیلاعت هللا ةيشحم ىلع هتیب , لهأل لي هلح نم ىرخأ رابخآ ىف ام  
 لقد ارح + نیش قم مهع ینیالماللاو ةولصلا هيلعاهنأو ۰ ناتي ها
 قرحللا ندع مهاطخ رصقتف بسلا ىلع اولکتب نأ نم مش اریذغو مهداشرا
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 ةياعرو ؛ بسنلا فرشو یوقتلا فرش نافرشلا محل عتمجيو « نیقتلا نم نیقباسلاب
 «ائيش هللا نم نع ىنغأال» : هلوقب مالسلاو ةولصلا هيلع مهبطاخ فيلوختلا ماقل
 وحن نم هب یلاعت هللا ینمرکی ام ريغ نم ىسفن ذرجمب ايش منع ىنغأال : دارلاو
 اعفن دحأل كلمبال مالسلاو ةالصلا هيلع وهو کل ىلاعت هنم ةرفغمو مكيف ةعافش

 ىلوأ نوبرقألاو « هتمآ عفن هكلمي هناحبس هللاو « ىلاعت هللا كيلمتب الإ ًارضالو
 ىلع ام هللا لوسر ةيرذ نم انأ : لجرلا لوقب سأب ال اذه ىلعف . فورعملاب
 نع ىوانملا لقن دقو . ةيعرشلا دصاقملا نم كلذ وحن وأ ةمعنلاب ثيدحتلا هجو

 اربكت ىضتقت ةرخافم هعضوم باسنألاب رخافتلا نع فَي هيج : لاق هنأ رجح نا
 ةنانك ىفطصا هللا نإ » : 12 هلوق ءاج "الو هانرکذ ام ىلعو . لسم راقتحاو

 : يا هلوقو « ثيدحلا ۰ ليعمسإ دلو نم

 بلطملا دبع نبا انأ بنک ال ینلا انأ

 نمل یغبنیال مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ باستنالا فرش عمو . كلذ ريغو

 ةنسح اهسفن ىف ةنسح اف « ىوملا ةعباتمب هسنديو ىوقتلا نع الطاع هلعج نأ هقزر
 وسأ ةونلا تيب لهأ نم یهو ةئيس اهسفن ىف ةئيسلاو « نسحأ ةوبنلا تيب نم یهو
 . ىمولالا مالک یبتنم

 ىلإ باستنالا نأ « مهتيرذ مهبانقحلأو » : ىلاعت هللا لوقب تبث : تلق
 ناف « ناميإلا ىلع اونوكي نأ طرشب ةمايقلا موي مهعفني هللا دنع نيلوبقلا نيحلاصلا
 « ةجردلا كلت نوغلبي مهلمع بسحب اونوكي مل نإو مهتجردب ةيرذلا قاحلإ دارملا
 :كتجرد اوغلبي لو » : ةياور فو « لمعلا ىف هنود اوناک » ثيداحألا ىف درو اما
 . روثتملا ردلا ىف اهاور ٠ عضوأ مهءاب لزانم تناكو » : ةياور فو « كلمعو

 لصوي هناحبس هللا نأ ريشي « اح اص امهوبآ ناك » : ىلاعتو هناحبس هلوق كلذكو .
 محلا رادم نإ : انلق امبو . هناحبس هللا دنع مهماقمل عفانم نيحلاصلا دالوأ ىلإ

 ..  السا هيلع حون نیاکینل بلص دلو ناك ناو هبسن هعفنيال نمملا ريغف «ناميإلا ىلع
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 هر ۰[ سیلک نعوصنلا شاز كابو « فيرا سس همي نزلو
 : ىلاعت هلوقو « مک اقتآ هللا دنع كمركأ نإ » و « مهنيب باسنأ ال » ىلاعت

 مكح انخيش لاق اذك ٠. مهتيرذ مهبانقللأ ناميإب مهتيرذ میعبتاو اونمأ نيذلا »

 . « ٍبسنلا لصف ىف ببسلا لصو » هتلاسر ىف هرس سدق ىرنابنلا ةمألا

 : عاجإلاب ةنسلاب تباث حاسکنلا باب ىف باسنألا ىف ةءافكلا رابتعا
 نيب فورعلا ىف همدعو راعلا ىلع اهمدعو ةءافكلا رادم : هللا همحر یسول الا لاق

 رتعا مهسوفن اهتبأو مهيب ايف اهصاقنتسا عاشو ًاراع ةيلهاجلا ددع ىتفف « سانلا

 صخشلا ىرتشا اذإ اف وركذ ام رظن اذهو . ليصأ لصأ ىلع نكي مل ناو كلذ
 موشلا ىنب الا نم لجلا لوق عم رأیلدا هنأ امن وئمشتسي سانلا نأ نيبتف راد
 هل نكي ۸ نإو سانلا نيب نمثلا صقني امم كلذ نوكل ًارابتعا ؛سانلا نيب فراعتلا

 . هلمأتف « لصأ

 نم رهظأف ةيلهاج امأ ؛ ًامالسإ و ةيلهاج ريتعا امم بسنلا فرسثف ةلمجلابو:
 ىلع حاکنلا باب ىف بسنلا ىف ةءافکلا رابعا هيلع لديف ًامالسا امأو « هيلع نهري

 . ىروثلاو كلام مامإلا الإ ملعن ايف كلذ ىف فلاخي لو ءهقفلا بتك ف لصفملا هجولا

 بيجأ نكلو « مهمالك ديوي رابخألا نم مدقت ام ضعبو « ةيفنحلا نم یخرکلاو
 بسنلا ىف ةءافكلا رابتعا ركنأ نمل ردصلا ةيآ ىف ةجحال : تلق ) . هلحم ین هنع

 رادم نأ ىلع اهتلالد لب ؛ باسنألا ىف لضافتلا ىفنيال ةي آلا نإف « حاكنلا باب ىف

 بسللا ىلع رخفلا دحأل زوجي الف « ريغال ىوقتلا وه هللا دنع ةماركلاو ةفارشلا

 ةءافكلا رابتعاو . اضيأ ىوقتلا سفن ىلع رخفلا دحأل زوجمال اك هنود نم رقحو
 نيثدحملل لاقم اهديناسأ ين عم یهو ثيدحلا تایاورب تباث حاكنلا باب ىف بسلا ىف

 . ىف هليصفتو « ةمنألا روهمح دنع اهیلع لمعلاو ام جاجتحالا ةجرد نع طقستال

 ْ . هعجاريلف ءاش نم ( 44-ص )ر رشع ىداحلا ءزجلا نئسلا ءالعإ

 اهيف طرتشي نأ نم ىمظعلا ةمامإلا طئارش نایب ىف هوركذ ام هيلع لدب اذكو
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 و رارضب رابتعا الو « یدروالا لاق اك كلذ ىلع اوعمجأ دقو ایشرق مامالا نوک
 دجوب مل ناف : ةيعفاشلا لاقو .سانلا عيمح ىف اهازوجف اذش ثيح ننالقابلا رکب یآ

 نم ةنانک دلو نم اينانك مامالا نوک ريتعا ةمامالا طورش عمجتسم ىأ یثرق
 هنوک ريتعا رذعت ناف 5 مالسلا هيلع ليعمسإ ىنب نم هنوك ربتعا رذعت نإف « ةعيزح

 . كلذ ريغ ىلإ « مالسلا هيلع ليعمسإ ةراهصب مهفرشل مهرج نم

 اوهو سفنلا كرتو بسنلا ىلع لاكتالاف ! ىوقتلا ىوقتلاف هلك اذه عمو

 مالسلا هيلع حونل ىلاعت هلوق لصفلا اذه ىف ىنكيو « لقعلا ةلقو ىأرلا فعض نم
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « حلاص ريغ لمع هنإ « كلهأ نم سيل هنإ و : هنبا ىف

 نم بستكيو ىلاعت هللا ىتتي نأ بيسنلا قئالا مزحلاف . « تيبلا لهأ انم نالسو »

 دبزلا ىلع داز دق نوكيل ؛ هتفكل بيسن ريغ يف تناك ول ام ةديمحلا لاصحلا
 دودج ىلإ باشنالا درجمب ىنتكي الو ؛ ًادقع ءانسحلا ديج ىلع قلعو « ادهش

 نم ريثك لتبا دقو ! اوفلخ ام سئب نكلو « دودجلا معن : هل لاقيل ,اوفلس

 « لاك لك نم ۃربإک ىرع وهو لاب مظعب رختفي مهدحأ ىرتف كاذب سانلا
 راختفا وحن هب هراختفاف هيأ فصو كاذو اذكو اذك ىلإ ناك : لرقبو

 : ليق انهه نمو « هيخأ ةيحلب جسوكلا

 هرخأتسم لضفلا نع سانأ لقاع ىلإ يش بجعأو .

 هرخأت مظعأ ىلإ اوراشأ الع نم مهام ولس اذإ

 : ىرمعلا یدنفآ قابلا دبع ىرسلا لضافلا لاقو

 ماظع فالسأب انيهابب تقو لك ىف ادغ نمل لوقأ

 : هلوق فطلأ او
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 هللا قتاو رذاحف ائيش كالوم ىت ريغب ىلاعلا بسحما كدجي مل
 اهاقتأ هللا دنع سانلا مركأف هب راخفلا لين ى ةماركلا غباو

 « ةيفوصلا اياوزلا خئاشم دالوأ دنع درابلا راختفالا كلذ انيأر ام رثكأو

 ىلع مهئابآب اولاطتسا كلذ عمو ؛ ةليضف لك نع اورعتو ةليذر لك اوبکترا مهنإف
 . أبأو امآ مهوفرشو « ًايسنو ًابسح مهوقاف ًاسانأ اورقتحاو ؛ ةبرلا ءالضف

 مأسلا ةيشح ال ولو « ديزم هيلع سيل ىذلا قمحلاو « ديعبلا لالضلا وه اذهو
 هديب تذخأ نمل ةيافك ركذ ايف نأ ىلع « ملقلا تيك نانع ناديملا اذه ىن انقلطأل
 . ( ىناعملا حور ) ملعأ ىلاعت هّللاو . ةيانعلا

 طارفإ سانلا نم ريثك ىف عقو اذه انرصع ىف نإ : فيعضلا دبعلا لاق

 رختفي لعج فيرش بسن ىلإ ىمتني ناك نم مهنف « باسنألا رمأ ین طيرفتو
 لعج نم مهمو : ةروك ذلا ةيالاب مارح كلذو بسنلا ىف هنود نم رقتحيو هبسنب

 نم ءاقناو بسنلا رخفل ًابلط ةقيقحلا ىل هنم وه سيل فيرش بسن ىلإ ىمتني
 ‹ هريغو ًايقوراف وأ ايقيدص وأ ايمشاه هنوك ىعدي لعجو : ةلهجلا ةملظلا ريقحن

 مجعلا نم ةفرحلا لهأ ضعب لعجو ؛ بسنلا كلذ نم سيل هنأ ملعي هنأ عم
 كلت نم اوسيل مهنأ نوملعي مهو « كلذ لجأل شيرقلا وأ راصنألا ىلإ نومتني

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ثيح « ثيدحلا صنب مارح اضيأ وهو ؛ باسنألا

 ةكئالملاو هللا ةنعل هينعف هيلاوم ريغ ىلإ ىمتنا وأ هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم »

 ىراخبلا هاور . « ًافرص الو ةالدع ةمايقلا موي هنم لبقیال . نيعمحأ سانلاو
 بيغرتلا ىف یرذنلا هركذ اک : ییاسللاو ٠ ىدمرتلاو « دواد وبأو « لسمو

 تایاهن » ةيمس باسنألا رمأ ین القتسم أزج تفصو كلذ لجألو . (88: ۳)

 هرس سدق ىوناهتلا ةمآلا مكح انخيش هيلع بتكو « بسنلا تاياغ ىف برألا
 « ةيدرألاب اهاتلكو « بسنلا لصف ىف ببسلا لصو » اهامس ةسيفن هميمض

 یتیفوت امو « تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ امو . اهمجاریلف ءاش نم
 . ىلاعت هللاب الإ
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 شف «ةيمالسإلاةوخألاب مرخب یا لاصحلا نم اهاوس ام ةسيوبنلا ةتلا تنیو
 . "الثم اهانرکذ ىتلا ثيدحألا يف رکذ ام

 هتالاکب نزحتلاو هیخأ نم ةمعنلا لاوز ین وهو « دسحلا : نماشلا

 ددصب نوكيف هيخأ نم الغ هسفن يف نوككي نأ ىنعي « ضغابتلا : عساشلا

 . هحيضفتو هتناهإو هصيقنت

 . هيذؤي هنإف « مهضعب ىلع ضعبلا عيب : رشاعلا

 « هيلع حيرلا دس نم هرضي ثيحب هيخأ ىلع ناينبلا لواطت : رشع ىداحلا

 ش ۱ . هنذإب الا

 . ايش هماعط نم هراچ ىلإ ىدبي نأ نود نم هتيب ءاتقب راجلا ءاذيإ : رشع ىناثلاو

 ىلإ ام نوجرخ ثيحم تاولحلاو هکاوف هدالوآ ءاطعا : رشع ثلاثلاو

 . ايش مهل نوطعي الو هباوذأتف ناريجلا نایبص

 نأ اهنم لصحب ! معن . اهئاصقتسا ضرفلا سیلو « ةديدع ةلثمأ هنهف

 . قيفوتلا لو هاو « تابجاولا دكآ نم ناك اهنيك ملسلا ىذأ نم ءاقنالا

 ناضمر نم رشع ةعساتلا ةليل ىف هناحبس هللا نوعب تارجحا ةروس تمت

 . هنطابو ه رهاظ و هرخآو هلوأ دلا هللو ه ۱۳۸۸ ةنس
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 فصل ۱ 00 ۱ عوض وملا» ةحغصلا عوضوملا 1

 عو هلع انكر ابو : یلاعت هلوق- ١ ١ ۰ ۰ -تفصلا ةروسس ۰
 ۳ نسخ امیر نمو قاحا .موتجلا ىف ةرظن رظنف 3 : ىلاعت هلوق
 ۷۱۰ e E « نیم ١ : « ميقس | لامف

 باقعألا "ین ةيصفملاو ملظلا | هميلعت موجنلا لع ق مالكلا
 بأ “ب 5 لوضألا ىلغ ةصيقنب دوعیال | ١ * ` هررضو هعفنو هملعتو
 ١١ نم ناكف مهاسف » : ىلاعت هلوق | ' یرآ ىنإ ی اي لاق » : ىلاعت هلوق

 ۱ ۲ ترتملا 5 5 4 1 1 ئحو ءءايبنألا ايور ۱۱ ,«نوفاصلا نحنل انإو »:: ىلاعت هلوق | + 20 . ۱ نيام سا 3 نیریاصلا نم هللا ءاش نإ 1 اهتجردو ةعرقلا مكح « نیضحدلا ن  هلوق ىلإ د مانل dB ' ۱ ۱ ا ۱
 بت ۔ هنی سلب :.رم
 Yat هه یو

 تماس ¢ ار e تر

 ۱۲ «نیلاعلا بر هلل دمحلاو نیلسرلا ىلع

 ا يف دقي دلولا“ حبذب رذنلا
 ۷ : دلولا لتقب دقعنيالو ةاشلا

 ” | ۸ هب لمعلا لبق مكحلا خسن ىف مالكلا

 ۱ اذإ راج بجاو رمآ ف ةروشملا

 4 27 ةحلصم هيلإ تعد
 راما نع مالسا .ةغيع مارتإا ۵۳ اهظع الع لجرلا لمع اذإ
 1۲ 0 هرکی ال ءايبنألا ىلع ا معزي الو 56

 Ww سلجملا ةرافك ٠ 7 ١| هيف درفتم



۳۹ 
 ةحفصلا عوض ولا ةحفصلا عوض ومل ا

 ءاضقلل سولالبا ىضاقلل مزلياال | ۳ ص ةروص
 ۳ موي لك الإ ءالثهرظنيام » : ىلاعت هلوق
 ۲" تافوألا طبض بابحتسا | ۱۳ ١٠ قاوف نم ام ام ةدحاو ةحيص
 دنع ضیراعلاو ةسيروتلا زاوج ىف مزتللاو مزالا نيب قرفلا
 ۳۱ ةرورضلا | "١ -ةسايسلاو ةسيبرتلا نود ماكحألا
 لاخلا انرض انإ » : ىلاعت هلوق

 ۱۳ ۰ قارشالاو یشعلاب نحبسی هسعم

 ۱۳  یحضلاو قارشالا ةولص مکح

 قارشالاو یحضلا ةولص بابحتسا
 ۱4 ناتفلتخ ناتولص وأ دحاو اه لهو

 هكلم انددشو و ۶ ىلاعت هلوق
 ۱٩ « باطلا لصفو ةكحلا هانيتآ و
 ۱۹ ءاضولا ملع ةقيقح

 - مصحنا أبن كاتأ لهو » : ىلاعت هلوق

 ۱۸ «طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو -هلوق ىلإ

 « ةوبنلا قاني ال ىعبطلا فولنا
 1 ةيشاللاو فواللا نيب قرفلاو

 لجعي ال نأ بداوملاو عمل یغبنیف

 معي نأ لبق خيبوتلاو رجرلا ىف
 5 ۱ رمألا ةقيقح
 هيلإ نمو یتفلاو یضاقلل یغبنی

 5 بضغلا بنتحي نأو ماوعلا

 عسن هل یخآ اذه نإ ه : یلاعت هلوق

 اونمآنیذلاالا هل وق ىلإ-ةجعن نوعستو
 ۲۲ ۰ مه ام ليلقو تاحلاصلا اولو
 مالسلا هيلع داواد ءااثبا ةسقيقح

 تاياورلا نم صاصقلا ركذ ام درو

 ۲ ةنيليئارسإلا
 ريغلا ةضورفملا روصلا ىلع مكحلا
 ۳4 یواتفلا ى زئاج ةثداحلا

 ةعفارلا قیفحم یتفلا لع بجمال

 ۲۵ هسيب ام ىلع مكحلا زوج لب

 زوجي ال رهقلاو ةبلغلاب لاوسلا
 هال كلذكو ؛ بصغ هنإف
 وأ ةجاحملاب “ىش ىلع بطاخملا
 هاضر توفي ثيحب « ةهاجولاب
 "6  ءایحتسا هنع لئس ام لثمتيو
 ۳۹ دجسلا ی ءاضقلا

 ناودعلاو یغبلا ةنظم ةكرشلا ۱

 ۲۷  هنم رذح ىلع ءاطلنا نکیلف



 عوض وم ا

 ۱ اما داد نانو 9 : يلاعت هلوق

 ًاعکار رخو هېر رفختساف هانتف
 ادع هل نإ كالذ هل ان رفنف ؛ بانأو

 ۲۷ 2 م بام نسحو یفازل

 ۲۷ ص ى ةدجساا توجو لع مالكلا

 نع عوكرلا زارج ىلع مالكلا
 . ليصفتو ةولصلا يف ةرالتلا ةدچس

 1 ۱ 5 هيطورش

 یف عوک رلاب ءافتکالا ل مالکلا
 ٠ ٠ a ةوالقلا ةدجس
 كانلعج انإ داواد اي 7 : ىلاعت هلوق

 ۳۲ هللا ليبس نع كل ضيف#ل وق ىلإ ةفيلخ

 مهئافلخو ءايبثألا مه هللا ةفبلح

 رمأو مهمدقت نم وأ ءاینالا ءایلجم

 هللا یلص هللا لوسر دعب ةفالخلا ۱

 ۳۳ ناك فيك لسو هيلع

 ۱ اهماسقأو ةرامالاو ةفالحلا
 ۳6 اهماكحأو

 و ةاضقلا ىلع مزي
 ۳5۹ ۰, لوا

 ۳ یعی ال داهتج الا ىف أطبللا |

 اا اق قع اا لعل ىف

۳ 1 

 ةحفصلا

 “<. اونمآ ٠ نيذلا لعجت مأ » : ىلاعت هلوق
 ضرألا ىف نيدسفملاك تاحلاصلا اولمعو
 o « راجفلاك نيقتملا لعجم مأ

 ۳۵ یذلاب ملا لتق ىف مالکلا
 یضق مث اهيف ىنب اذإ رادلا یرتشم
 ذخأي عيفشلاف ةعفشلاب هيلع
 مس< ٠ ٠ ًاعولقم ءانبلا ةميقو نئاب
 ٠ ىشعلاب هيلع ضرع ذإ » : ىلاعت هلوق
 ًاحسم قفطف_هلوق ىلإ دايحلا تانفاصلا

 ۳۷ « قانعألاو قوسلاب
 لاوحأ صحفت ریمألا ىلع بجي

 ۳۹ هسفنب ةيع را

 مو رباكألا ىلع نایسنلاو لوهذلا زوجي

 ةصوصخم ةدابع تقولل ناك اذإ
 لاغتش الا تقولا ثالذ ىف زوج ال

 ۳۹ یرخآ ةدابعب

 .هبر رکذ نع دبعلا لغش ام | ۰

 4٠ 10 هدنع نم هتلازإ بحتسپ
 وأ لالح ليلا محل ق مالكلا

 f 20 مارح
 بهو ىلرفغا بر لاق » : ىلاعت هلوق

 ١ كنإ یدعب نم دحأل یغبنی ال اكلم یل



۳۰۸ 

 ةحفصلا عوضولا ةحفصلا عوض وم ا

  هاندجو انإثنحن الو هب برضاف | ضرغل هاكلباو كلملا بلط زاوج
 4۸ بارا ر دلا مسعت اا ۳ ۱ حلاص

 ًايدأت هتأرما برضی نأ جوزلا ةحابإ ندلبا ریخست ین مالکلا
 1۹ زوشنلا ىلع اهبرض هل اک | 4 ۱ ةمرحو

 44 ىتثتسيالو فلحي نأ لجرا زوج حيرلا هل انرخسف » : یاعت هلوق

 كرت ىف ريخلا فلاحلا ىأر اذإ | نيطايشلاو باصأ ثيح ءاخر هرمأب

 60 2 ةرافكلا ةيلع ناک فلحا | . نينرقم نيرخآو . صاوغو ءاتب لك
 ةئالا دلج ین مالكلا : ةدئاف | عه « دافصألا ىف

 ه٠ ؟ال مآ زوجي ريزعتلا ین اهقوف امو | . نا ريخستو ءاوملا ىن ناريطلا

 اهليصفتو ةليحلا زاوج ىف مالكلا | هصاصتخا انب ال ضعبل

 ۲ هورکمو زئاج ىلإ | ٥ مالسلا هيلع ناملسب

 E ق ثغضلا برضب ةلشأ 5ه دويقلاو دافصألاب نا دييقت نکع

 هب.ةصوص مالسلا هيلع بورأ بویآ اندبع رکذاو » .: لاعت هلوق

 ةفلتخف الو . ملأ نودب ناك اذإ | بصنب ناطیشلا ىنسم قأهير یدا دا
 ی E هر ی 0

 r اف | 5 « باذعو

 اداب نك داو اب + ىلاعت هلوق ءايبنألا ىلع طلستي ال ناطيشلا

 ىديألا ىلعوأ بوقعيو قاحسإو ميهازبإ ۱ 45 مالسلا مهيلع

 ةصلاخب مهانصلخأ انا راصبألاو | ٠ ىلاعت هللا لأي نأ دبعلل سيل

 ه4 « رادلا رکذ ! 45 ةيفاعلا لأسي لب ءالبلا

 وه یناسنالا فرشلا لصاح | ضرع لک ءايبنألا ىلع زوج

 ۸ ةرخالا رکذ | 4۸ ةرفنلا بجوي ام الإ یرشب

 ه1 تارصاق مهدنعو » : ىلاعت هلوق ًاثنغض كديب ذخخو و : ىلاعت هلوق



۳ 
 ةحفصلا عوضولا . ةحفصلا عوضولا

 فلسلا - نم هیف ماقلا قیقحتو 0۹ 7-۰ بايد « بارتآ فرطلا
 برو 00 فلخلاو | نيب نسلا بسانت ىعار نأ بحتسي
 قوي امنإ » : لاعت هلوق A نيجوزلا
 ++ « باسح ريغب مهرجأ نورباصلا | ٠ لع نم ىل ناک ام » ۱ ۳ لاحت هول
 فصن هنوک و ربصلا فیرعت | ٩ « نومصتح ذإ ىلعألا اللاب

 ىلعألا اللا ماضتخا ىف مالكلا

 8٩ تاجردلاو تارافكلا نايبو وه ام

 هيلع مكلئسأ ام لق» : لات هلوت

 4۱ ۰۰.۷ نیفلکتلا نم انآ امورجآ نم
 : | نصتلاو فلكتلا نع .یبلل

 - ۱ فلكتلا یعمو

 3 جملا هوم

 ًاصلخت هللا دبعاف » : ىلاعت هلوق

 بن « لاق نيدلا هلل الأ ه نيدلا هل

 1 ءوضولا ىف 4 ةينلا طارت رتشا' ىف مالكلا

 ۲ ةدابغلا صالخإ ىنعم

 الإ مهدبعن ام ۱۰: ىلاعت_:هلئوق

 « لز للا ىلإ !انوبرقیل |
 ,, نكمي ال ىلاعت هب ةصاخنا. تاففصلا

 ىف ريال ىلاعت هللا: نأ ىف مالكلا

 .« اهدیرب ناك. ناو ىصاعملاو رفكلا

۱ 

 « هللا رد ىلإ و

 هرجآ نوک هحوو ناعالا"

 11 باسح ریغب

 یدانبع رشبف » .: یاعت هلوق

 ` هنسخأ نوعبتیف لوقلا نوعمتسب نيذلا

 .مه كئلوأو هللا مهاده. نيذلا كنئلوأ

 ۷ ۱ .«.بائبلألا :ولوآ

 طالخأ ناسنإ دنع, عمتجا ' اذإ

 قدا "نيب ديقنتلا هيلعف تالكلا
 ۸ لطابلاو

 لضفالاو" نسحألا- عبت ةت لضنالا

۹۹ 0 1 

 .ثيالتللا ننحآ لزن هللا : .یلاعت هلرق

 دالجل هنم رعشقت یناثم ًامباشتم ًاباتک

 مهدولج نيلت مث مهر نوشخب نيذلا

1۹ 

 نآرقلا عاس دنع یشفلا ٌض رتعا

 ةباحصلا ت الاح نم نكي مل ناو



 عوضولا

 ىلع هب ضرتعی امم سيل هنکلو
 515 نیرخأتلا

 هدحو هللا رک ذ اذ]و» : لاعت هلوق

 ةرخآلاب نونم"ویال نيذلا بولق تزأمشا
 مه اذإ هنود نم نيذلا ركذ اذإو

 ۷۰ « نورشبتسد

 نع بغر, نمل لاحلا ءوس نايب
 تاومألا ضعب ركذ ىلإ هللا رکذ

 ۷. ءايلوألا نم
 رطاف مهللأ لق و : ىلاعت هلوق"

 ةداهشلاو بیغلا ماع ضرالاوتاومسلا
 اوناک ايف كدابع نيب مكحن تنأ

 ۷۰ « نوفلتحم هيف

 ةباحصلا تارجاشم نع لئس نم

 اهانعع لحعیو ةيآلا هذه أرقيلف

 7و 2 اهيف ضوح الو

 كيلإ ىحوأ دقلو » : ىلاعت هلوق

 نطبحيل تكرشأ نل كلبق نم نيذلاىلو
 ۷۱ = « نيرساحللا نم نوكتلو كلمع

 ۷۲ نمؤملا ةروس

 نوحبسب هلوح نمو » : یاعت هلوق

 تنأ كنا- هلوق ىلإ - مهبر دمحب
 ۷۲ » ميكحلا زی زعلا

۳۹۰ 

 ةحفصلا " عوضولا ةحفصلا

 شرعلا ةلمحو ةماع ةكئالملا ناميإ

 ۷۲ ةدهاشلا نود بيغلاب ناعی) مهلك

 ۷۲ ۰ نينمؤملل نورفغتسي ةكئالملا

 ۷۳ بنذ نع ولخ ال دبعلا

 .۷۳ ناعبإلا طرشب عفني لضافلا بسنلا

 انتمأ انبر اولاق » : ىلاعت هلوق

 انف رتعاف نيستثا انتييحأو نیضنئا
 ۷ « انبونذب

 ۷۳ ربقلا باذع ىلع ل الدتس الا

 نم حورلا قلي » : ىلاعت هلو

 رذنیل هدابع نم ءاشي نم - ىلع هرمآ
 07 « قالتلا موي

 ۷ هتيفيك و یحولا رارمتسا

 نموم لجر لاقو :  ىلاعت هلوق

 ۷۵ « هناعا مكي نوعرف لآ نم

 ۷۵ ةرورضلا دنع هتملک و نایک ناوج :

 هللا لإ یرمآ ضوفأو » :یلاعت هلوق
 تائيس هللا هاقوف دابعلاب ريصب هللا نإ

 ۷۹ «اوركم ام

 بابسأ مظعأ نم ضيوفتلا
 ۷٦ .  تافورکلا عفدو ةرصنلا



۳١ 

 عوضولا 8 ۰ ا

 باتکلاب ربقلا باذع توبث
 ۷۷ (١1)ةنسلاو

 ًاودغ اهيلع نوضرعي رانلا » : ىلاعت هلوق

 لآ اولخدا ةعاسلا موقت مويو ًايشعو

 ۷۷ « باذعلا دشأ نوعرف
 No ةنس امأ

 4 ةعاممللاو ةنسلا لهأ عاجإ

 و" ١ بابلا اذهب قلعتت ةمهم دئاوف
 ۱.۰ نيركتملا تا مش ةحازإ

 الا نیرفاکلا ءاعد امو » :ىلاعت هلوق

 ۱۷ « لالض ىف
 « ايندلا ىف باجتسي رفاكلا ءاعد

 ۱۱۷ ةرخالا ىن ال
 رفکلا ىلع تام ىذلا رفاکلل ءاعدلا
 ۱۷ زوج ال

 نیذلاو انلسر رصننل انإ » : ىلاعت هلوق

 موقی موبو ايندلا ةويحلا _ق اونمآ

 1۷ « داهشألا

 هئايبنأل ىلاعت هللا نم راصتن الا

 قو ايندلا ی نوكي هئايلوأو

 ۱۱۷ ةرخالا

 یرعدا مکیر لاقو » :ىلاعت هلو

 ةحفصلا عوضولا

 نع نو ربكتسي نیذلان] « مکل بجتسآ
 ۱۹ « نیرخاد مهنج نولخدیس یدابع

 طورشم هنکلو باجتسم ءاعدلا

 ۱۳۰ طئارشب

 انمآ اولاق انسأب اوأر الف» :ىلاعت هلوق

 نيكرشم هب انک امب انرفکو هدحو هللاب

 كلانه رسخو - هلوق ىلإ -
 ۱۳۹ « نورفاکلا

 ۱۳۱ تلصف ةروس

 ۱۳۲ « ةد ةروس» : یمستو

 نيذلا نیکرشملل لیوو » : یلاعت هلوق

 مه ةرخالاب مهو ةوكزلا نوترپ ال

 ۱۳۲ « نورفاک

 ۱۲۲ ال مأ عورفلاب نوبطاخ رافکلا له

 اولمعو اونمآ نیذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 ۱۲۳ « نونم ريغ رجأ مه تاحلاصلا

 لم لك مرهاو ضيرملل بتكي
 ۱۲۳ بابشلاو ةحصلا ىف هداتعي ناك |

 ًاحير مهیلع انلسرأف » : ىلاعت هلوق

 ىريمللا باذع

 ۱۳۳ « ایندلا ةويحلا ف



۳۱۲ 

 زا عوض وا

 ۱۲۳ مايألا ىف دعسلاو سجنلا قيقحم

 مهانپدهف دوم امآ » :ىلاعت هلوق

 ۱۲۵ ه٠ یدها ىلع یمعلا اوبحتساف

 ع امو ةيادملا ماسقأ نايب

 ۱۲۵ هناحبس هللاب ا نم

 اورفك نيذلا لاقو » : ىلاعت هلوق

 مكلعل هيف اوغلاو نآرقلا اذهل اوعمستال

 ۱۳۹ « تاؤبيلغت
 نآرقلا ةءارق دنع تاصن الا مدع

 ٠ رافكلا تاداع نم

 ىلع هعامسو نآرقلا ةءارق ةمذم

 ويدارلا

 عنلاک ةينيدلا مولعلا نع عنملا

 ۱۳۷ نآرقلا نع

 هللا انبر اولاق نيذلا نإ » : يلاعت هلوق

 ایندلا ةويحلاىف مک ءايلوأ نحن -هلوق لا

 ۱۲۳۸ « ةرخالا قو

 ۱۲4 ينلا ريغ عم ةكئالملا مالک زاوج
 ۱۳۰ ١ نينمؤملل ربقلا باوث توبث

 نم الوق نسحأ نمو » ؛ ىلاعت هلوق

 ینا :لاقو ًاحاص لمعو هللا ىلإ اعد

 ۱۳۰ « نيملسملا نم

۱۳۷ 

۱۳۷ 

 ۹ عوض ولا

 نمو ضرف ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا
 «  تاریناو لامعألا لضفأ

 ۱۳۰ ةوعدلا نم ًاضيأ ناذألاو

 نسحأ یه یاب عفدا » : ىلاعت هلوق

 لو هنأك ةوادع هنیبو كنيب ىذلا اذإف

 ۳ هنا - هلوق ىلإ - میهج

 ۱۳۳ ۳ ميلعلا عیمسلا

 ٠ هيف ةدهاجلا و قالخألا ملعت

 ۱۳ ةذاعتس الاب ةسوسولا عفدو

 سمشلل اودجست ال » : يلاعت هلوق

 نإ نهقلخ ىذلا هلل اودجساو رمقلل الو

 ۱۳ « نودبعت هايإ منک

 لاعت هللا ريغل دوجسلا ةمرح

 هنوك ف .ليصفتلاو ٠٠ اقلطم

 ۱۳۵ ًاقسف وأ ًارفک

 دوجسلا عضوم ق فالتخ الا

 ۱۳۵ ةبالا هذه ىف

 انتايآ ىف نودحلي نيذلاذإ »: ىلاعت هلوق'

 اولمعا - هلوق ىلإ - انيلع نوفخم ال

 ۱۳5 «  ريصب نولمعت اب هئإ مش ام
 ۷۱۳۹ هناكحأو داحلالا قيس

 ١44  لطابلا ليوأتلاو داحلإلا مكح



 سرس

 ةحفصلا عوضولا

 لیق دق ام الإ كل لاقي ام» : یلاعت هلوف

 ةرفغم وذل كبر نإ «كلبق نم لسرال

 ١ « ملأ باقع وذو
 نزحلا فف ءانرقلا لاح ةظحالم

 ۱: ةمملا ىوقيو ۱

 ًامجعآ ًانارق هانلعج ولو :J ىلاعت هلوف

 ىمجعأأ هتايآ تلصف الول اولاقل

 ۱: « یرعو

 ۱: هللا همحر ةفينح ىنأ

 نم نوداني كئلوآ » : ىلاعت هلوق

 ۱:۹ « دیعب ناکم

 ناسنالا ىلع انمعنآ اذإو» : ىلاعت هلوق

 رشلا هسبم اذإو «هبناجي یآانو ضرعآ

 ۱:۷ « ضیرع ءاعد وذف

 ۱:۸ یر وشلا ةروس

 ةووسع يح و ةروس یادو ۱:۸

 كيلإ انيحوأ كاذکو » : ىلاعت هلوق

 نمو ىرقلا مأ رذنتل ًايبرع ان آرق
 ۱:۸ « اللوح

 دالبلا رئاس نلع ةكم فرش 4۸

 یش نم مفلتخا امو » « یلاعت هلوق

 11۸ « هللا ىلإ هکحف

 ةبالا یانب ال ةعألا دیلقت

 ام نيدلا نم مکل عرش » : یلاعت هلوق

 امو كيلإ انیح وأ یذلاو ًاحون هب یصو

19۰ 

 یسیعو ىمومو مهاربإ هب انیضو

 اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ
 ١ (هيف

 سيل عورفلا ف ةمألا "فالتخا

 ۱9۰ هنع ىلا قرفتلا نم

 ديرب ناك نم » : ىلاعت هلوق

 قهلامو ا هناون دلا ثارح

 1٥۱ « بيصن نم ةرخآلا

 هيلع مكلئسأ ال لق» : ىلاعت هلوق

 «٠ ٩۵۲ ىلرقلا ىف ةدولا الإ رجأ نم

 هذه ريسفت ف نيلوقلا حيضوت

 ۱۰۲ ةبالا

 نم یرقلا یوذ ةدّوم بوجو
 ۱:۳ لسو هيلع هللا لص ىلا

 لبقي ىذلا وهو » : ىلاعت هلوق

 نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا
 « نولعفت ام لعيو تائيسلا ۱9۵
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 ايندلا ق ضارمألاو تافآلا

 6 بونذلا نم اهلك
 ؛ بونذلا باعصأب ةصوصخم ةيآلا

 نم هل بنذال نم لئست الف

 ۱5۰ نیناجلاو لافطألاو ءايبنألا

 ىأ ءازج نوکت دق ٍبئاصملا

۱۹۰ 

 ةحفصلا عرضرلا ةحنمل عوضولا

 نأ مهعز ىف ةلارتعلا ىلع در هيف lee - اهطورشو ةبوتلا ةقيقح ٠

 ١١١  ةبوت نودب رففتال رئابكلا| مم e ضعب نع ةبوتلا
 نوبنتجم نيذلاو » : ىلاعت هلوق | ۱۰۷ " ضعبلا ىلع رارصالا

 ىلإ - شحاوفلاو مئالا رثابک ىلع ةبرتلل .لربقلا بوجو مدع

 كلذ نإ رفغو ربص نو - هلوق ۱1 لجو زع هللا

 5 « رومألا مزع نل | 5 برف ما در لع
 شحاوفلاو رثابکلا نع بانتج الا هللا طسب ولو » : ىلاعت هلوق

 ۱ بجا و نکلو ضرالا ىف ارغبل قزرلا
 ل بضنلا دنع وفعلا |  هدابعب هنإ ءاشي ام ردقب لاری
 وفعلا نيب ماكحألا ليصفت | ۷ « ريصب ريبخ

 ۱۹ 0 ماقتنالاو | ۱۵۷ ابلاغ ىغبلا بس یغلاو طسپلا

 تاومسلا كلم هلل » : ىلاعت هلوق شاعلا ماظن ي ةمهم ةدلاف

 هنإ ب هلوق ىلإ - ضرالاو | ۸ رصعلا ةثداح ىف ةديفم
 ۱۹۹ « ريدق ملع نم مكباصأ امو : » ىلاعت هلوق

 ۱۹1۹ یننألاب اهريكبت ةأرلا نمي نم ٠ وفعيو مكيديأ تبسك اف ةبيصم

 رشبل ناك امو » : ىلاعت هلوق

 نم وأ ًاحو الإ هللا هملكي نأ
 الوسر لسرپ وأ باجح ءارو

 ۱۹۷ ۰ مكح هنإ ءاشي ام هبنذإب یحویف

 ۱۹۷ یحولا مادق نايب

 .انيحرأ كااذک و » : یلاصت هلوت

 لا - انرمأ نم اخو كيلإ

 طارص ىلإ ىدہتل كناو - هلوق



 ماو 0

 ةحفصاا

 مها زا لاق.ذإو » : ىلاعت هلوق | ۷ 7 مقتس

 ىلع : مهنوكو ءايبتألا ةمصع

 ۱3۷ اودلو ذنم حالصلاو ناميإلا

 ۱۹ فرخ زلا ةروس

 قلخ یذلاو » : یانعت "هلوق

 نما مکل :لعجو اهلك جاوزألا
 لا - نویکرت ام ماعن الاو كللفلا

 ۱۹۹ ۰ ٠ نوبلقثمل انبر ىلإ انإو - هلوق
 معي وهو نانملإلا هبك رب ام قلخ
 ۱۹۹۰ اهلك تارايطلاو تارايسلا

 لمعتسي ال نأ ناسنالا ىلع بجاولا

 نم نع الفاغ بکاراا هذه

 هيلع لب هل اهرخو اهقلخ
 ٠٠٠ الوقو الاح ركشلا ءادآ

 یسنیال نأ ناسنإلا ىلع بجي

۱۷۰ 

 ىف هبر ىلإ عوجرلاو هتوم
 ۱۷ لاوحألا نم لاح
 5 ةيدمحما ةعيرشلا صئاصخ نم

 ۱۷۱ ۰ تادابعلا ىلإ تاداعلا بيلقت

 ىف وشنب نم وأ » :.ىلاعت هلوق

 ۱۷۲ نيم ریغ مانمنا ف وهو ةيل |
 4¥ ءاسنلل ةيلحلا زاوج

 امم ءآرب ىننإ هموقو هيبأل
 قرطف ىذلا الإ + نودبعت

 ةسملك اهلعجو ه نيدهيس هنإف

 «٠ ٩۷۲ نوعج ری مهلعل هبقع ىف ةيقاب
 حالصب منی نأ ناسنالا ىلع
 1۷۳ ۱ هد الوأو هبقع

 لزم الول اولاقو » : ىلاعت هلوق

 ' نتیرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه:

 ةمحرو - هلوق ىلإ - مظع
 1۷۳ « نوعمجم ام ريخ كبر

 هللا ةكح نم شاعلا ف لضافتلا

 ىلع در هيفو « هناحبس
 ۱۷۳ .. ةيكارتش الا

 ۱۷۳ تاغللا حیرشت

 ۱۷ ةبالا ریسفت

 ۱۷۵ ۰ : مالسالا ىف تایشاعلا لوصأ

 . ةيكارتشالا ةيرظن داسف

 ۱۷۷ ةيلاتشاالاو

 نوی نأ الولو » : ىلاعت هلوق
 ٠ نمل العمل ةدحاو ةمأ سانلا

 ۱۸۱ «٠ نورهظی.ا ملع جراعمو ةضف



 عوضولا

 ةمالعب تسيل لاومأالا ةرنک

 ۱۸۱نارسن ةمالع اهتلق الو ناسحالل

 نع شعي نمو » : ىلاعت هلوق
 ًاناطيش هل ضيقن نمخرلا ركذ
 « نيرق هل وهف

 ايندلا ىف ءازج رازشألا ةبح
 هللا ركذ نع ةلفغلل

 كل ركذ هنإو » : ىلاعت هلوق

 « نولئست فوسو كموقل و

 « شیرق نم.ةّمثألا : هلوق لیلد

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا موق

۱۸۲ 

۱A۲ 

۱۸۳۳ 

 نم لدساو J : لاعت هل وق

 نود نم انلعجأ كلبق نم انلسزآ

 ۱۸۳ « نودبعی ةملآ نمحرلا

 هيلع هللا ىلص انيبن عامجا لیلد

 ۱۸۳ جا رعلا ةليل ایندلا ىف ءايبنألاب لسو

 ةعاسال ملعل هنإو » : ىلاعت هلوق

 اذه . نوعبتاو اهب نرتمتالف
 185 ` ا مقتسم طظارص

 لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 نآرقلا صوصنب تباث ةمايقلا
 ۱۸ ةرتاوتلا ثیداحألا و

 عوض يملا ةحفصلا

۳۹ 

 ةیفصاا

 مهيلع فاطب » : ىلاعت هلوق

 باوكأو بهذ نم فاحصب
 ذلتو سفنألا هی مشت ام اهيفو

 ۱۸۸ ۰ نودلاخ اهيف متتأو نيعألا
 ةضفلاو بهذلا ىناوأ لاعتسا

 رافکللو ةنحلا ی نينمؤملل

 نمؤملا ىلع مرحيف « ايندلا ىف

 ۱۸۸ ایندلا ین اهاعتسا

 14١ ناخدلا ةروص

 بتكلاو مح » : ىلاعت هلوق

 نم ةيحسر رف کز هديل
 ۱۹۱ « ميلعلا عیمسلا وه هنإ « كبر

 ۱ یه نآرقلا امف لزنأ ىلا ةليللا

 . ةكرابملا ةليلا یهو ردقلا ةليل
 ۱۹۱ ةءاربلا ةليل ىف : ليق ام لیوأتو

 ةليالا ىل نآرقلا لوزرنب دارلا

 ۹٤ ةكرامملا

 تلزن اهلك ةيواسلا بتكلا
 ۱۹ ناضمر ىف

 ۱۹۵۰.  ةيئاحلا ةروس

 ىلع كانلعج مث » : ىلاعت هلوق

 عبتتالو اهعبتاف رمألا نم ةعيرش
 ۱۹۰ « نوملعی ال نيذلا ءاوهأ |



 مااا

 ةحئاصلا عوضولا ٠ ةحفصلا عوضولا

 ًاعدب تنك ام لق د : ا ۳ اعدب تنك امر لغو :لاخت هلوق | اد نم البق خم + مارش “مکح

 ىب لعفي ام ىردأ امو لسرلا نما ۰۰ :مالسلا مييلع ءايبنألا

 ىلإ :ىحوي ام الإ عبتآ نإ مكب الو ` لختا:نم”تيأرفأ » : لاعت هلوق

 ۲.۰ « نخ ریذن الا انآ امو " لع ىلع هللا هلضأو هاوه هر

 ا لم ءاوتسلاقج بیغلا لع هلا ۱۹۰ «"نورکذت الفأ - هلزف لا -

 هنأآو هجو "عتنشاب ىوه عابثا ۾ مذ

 ۱۹۵ ۰ ۰ منشآ معلا لوضح دعب
 الا یه اماولاقو » : ىلاعت هلوق

 انكلبيامو اینو تمت ةيندلا انئايح

 < ملع "نم كلذب مهل امو رهدلا الإ

 ۱۹۳ 0 نونظی الا مه نإ

 هيف امو رهدلا بس زوج ال

 ۱۹۷ ۱ للا نم

 نوعدت ام متيأرأ » : لاعت هلوق

 نإ. هلوق ىلإ -, هللا نود نم

 ىلا + #و نيقذاض منك“ ۹۹4

 لقفل لیلدب الإ :لبقت ال یوعدلا

 0 یور ام .عمسلا نهو ¢. = وأ

 ۱۹۹۳ ۱ - لضتم داتنساب

 | موق عا هدنسلاب ر ان ١

  Eلمرلا مع رابتعا ىف لا 55

 ىحوأ ام یروس سو هيلع هللا

 م زای ال هنأو ¢ هير نم. هيلإ

 عيمجمب | ری نوکی نآ ىلا

 ۲۰۰ ةيويندلا ثذوحلا

 ناسنالا ءانیصوو » : یاعت هلوق

 یا - هلّوق لا - ًانانحل هیدلاوب

 ۲۰۲ 1 نیملسلا نم یناو كيلا تبت

 ۲۰۲۳ ١ دلاولآ ىلع.ةدلاولا قح ميدقتىل

 ٠ رهشآ ةتس لمحلا ةدم" لقآ

 ۰۲ ناتنش عاضرلا ةدم زثكأو

 ٤ لا ينس ل جالا

 ۲۰۹. اسم ةروس |

 نيذلا يقل اداف.» : "ىلاعت هلوق

 یح باقرلا برضف اورنک
 ىح - هلوق ىلإ ميسا اذإ

 ۳۰۹ « اهرازوآ" برا

 ىراسأل ءادفلاو: نملا روج 8



 عوضولا

 فالحللا نم هيف امو ؟ رانکلا

 ةمنألا نيب
 اولتق نيذلاو ۳ ىلاعت هلوق

 مهاعأ لضي نلف هللا ليبس ىف

 ۱۳ « مهاب حلصیو مهيد ےس

 مهئامصخ هناحبس هللا ىضري ةثالث

 ديهشلا مهنم « دابعلا قوقح ى
 ' هللا ليبس ىف

 نأ متيسع لهف » : ىلاعت هلوق

 ضرألا ىف اودسفت نأ ميلوت

 - هلوق ىلإ - ه' مكماحرأ اوعطقتو

 ۲۱6 «اهلافقأ بولق ىلع مأ نوربدتيالفأ

 ماح رألا عطقو .ض رآلا ی داسفلا

 ماكحأ نم نیملبلا رمآ لو نم

 ثرومو هللا نم ةنعلا ببس

 یمعلاو لالضال
 محرلا نأو « ماحرألا مطق ىنعم

 محرلا عطق ی امو نیهجو ىلع

 ديعولا نم
 نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ

 « مكلاعأ اولطبت ال و

۳۹ 

۳۳ 

۳۱ 

۳۱۵ 

۳۱۹ 

 عوضولا ةحفصلا

۳۱۸ 

 ةحفصلا

 ناك نإو ءادتب الا ىف لمعلا

 « عورشلاب ًابجاو ريصي نكل ةلفان

 ۳۱۹ رذع نود نم هلاطبا زوج ال

 اوعدتو اونالف » : ىلاعت هلوق

 مکعم هللاو نولعألا متأو ملسلا ىلإ

 ۳۳۳ « مكلامعأ مک رتی الو

 زوجيام رافکلا حلص ف مالكلا

 ۳۳۳ زوج ال امو هنم

 کفن حفلا ةروس

 ۲۲۵ ۱) ةباحصلا ماقم ی ةباصالا نيع

 كال انحتف انز » : ىلاعت هلوق

 ىلإ هللا كل رفغیل ه ًانيبم ًاحتف

 ۲۲۵ « اهقتسم ًاطارص كيدبيو - هلوق
 نيبملا حتفلا نأ حیحصلا : ىلوألا

 ةعيبو ةيبيدحلا حلص وه
 لوخدلل ًاببس هنوکل « ناوض رلا

 ۲۲۵ نیملسلا نم فاعضأل مالسالا ىف

 ةباحصلا نامبإ لاک : ةيناثلا

 لوسرلل مهتعاطا لاك و « مهلقعو

 ناك ناو لسو هيلع هللا ىلص
 مهاوهو مهيأر فالح

 بنذلا نارفغب دارملا ام : ةشلاثلا

 ۲۲۸ اهلك بونذلا نم موصعم هنأ عم

۳۳۷ 



 د #4

 ةحفصلا عوضولا ةحفصلا عوضولا

 اتوکعم-یدشاو-وا :-یاعت هوت هناحبس ا دعو : اولا
 ۲۳۲ « هلع غلبي نأ مامإ هنأ عم هیدهم هنآ هلل
 را هحالا مد نأ ىلع ليلدلا | ۸ نيدتهملا ةادهلا
 ۲۳۲ مرحلا ی الا حبذي ال كانلسرآ . انا » : ىلاعت هلوق

els ۲۹ Eةرعم مہم مکبیصتف »  
 « ملع ريغي لسو هيلع هللا ىلص هنوك ینعم

 مهنوك و ةباحصلا ليضفت معي ال هنأ عم هتمأ ىلع ًادهاش
 ۲۳۲ اهب للعلا دنع ةيصعملا نع نيظوفحم | ۲١ هللا الإ بيغلا
 ما قم قل نام زف ۱ .یبلا ىلع ةمأالا لاعآ ضرع
 - هلوق ىلإ-قحلاب ایورلا هلوسر | ۵۹ لسو هيلع هللا ىلص

 ۲۲۳ « ًابيرق ًاحتف كلذ نود نم لعجف نم .نيفلخملا لق, : امت هلوق
 ۲۳۳ , ىحو ءایبنألا ایور نإ : لوألا ىلإ موق ىلإ نوعدتس بارعالا
 فليس هاش نإ لوقف < ةيقاثلا ۲۳۳۰ ۱ « الأ أ ًاياذع مكبذعي - هلوق

 نوملعي ال نيذلاو دابعلاب زكب يأ ةمامإ ةدك ىلع لیلدلا

 ریا مالا لوق ل. عقو فيكف | ۰ .٠ اهننع هللا یضر رعد
 ۳۳۳ ءىش لک ملعی ىذلا نأ ظر لا امت هلرق

 وزع ب 5 لام هز لزئاف - هلوق ىلإ - نینمولا نع
 ۲۳۱۰ ًابیرق ًاحتف مهباثأو ممیلع ةنيكسلا

 امئاك رشل امو .ناوض لا ةعيب ركذ

 : ةنحلاب دعولاو اضرلا ةراشب

 مهو « ضرألا لهأ ريخ مهنأو
 91 ةباحصلا نم ةثام عبرأو فلأ

 ىلع ءادشآ هعم نيذلاو راذکلا

 هللا دعو - هلوق ىلإ - مهنيب ءاحر

 تاحلاصلا e نيذلا

 5 ئاضفو "باطلا تافص نایب

۲ 



 ةحفضلا

 « ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا ق

 لا

۳۲۰ 

 ا عوضولا
E O NEDO RAO A و بر Bs 

  | ۰ىلص هللا لوسر مظعت ةيضرف

 ۲۳6 ميظعلا رجألاو ةرفنلاب مهدعوو

 نویضرم لدع مهلك ةباحصلا
 ظيغلاو مييف نعطلاف ؛ هللا دنع

 رفكلا تارامأ نم" مييلع

 میلادع ى دیقنالاو ثحبلاو

 ۲۳۸ 7 ةعایلاو ةنسلا لهأ نم جورخ

 نيذلا هيأ اي و :. لاعت هلرق

 هللا یدی نيب اومدقتال اونمآ
 هللا نإ هللا اوقناو هلوسرو

 « ملع عيمش
 ' اهوزن نأشو ةيآلا ىنعم

 هوش ی مدقتلاو ةقبسلا زوم ال "

 ۲4۸ ای یبلا ىلع لعفلاو لوقلا نم

 یدی نيب یشلا یه ىف لخدي

 لوقلا ىف.مييلع مدقتلاو ءالعلا

۳:۷ 

۳:۷ 

 ۲:۸ لعفلو
 نیذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 توص قوف ی ا

 طحت نأ - هلوق ىلإ -

 ۹ « نورعشن ال متأو 0

 ۱ .ةيصولا ىف ةبيرغ ةفيطل

 4۹ توملا دعب

 ضفخ و هريقوتو سو هيلع هللا

 هتبطاذع دنعو هترضحب توصلا

 تومعلا عفر هرکیو ۰ ًاتيمو ًایس

 هثيدح هيف ۳ سلب ی

 , مالسلا هيلع

 هدنع توصلا مفرو رهلبا ىف

 رفكلا ةيشخ مالسلا هيلع

 ۳9۱ لاعالا طبحو

 .٠ كنودانی نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 - هلوق ىلإ -تارجا ءارو نم

 or « محر روفغ هللاو
 ئنلا جاوزأ تارجح۲ ةيفيك

1 

 ٠ of اهتعارذو مالسلا هيلع :
 ۲۵۳  ةبالا لوزن نأش

 هيلعف . راک الا ءاقل دارآ نم

 ۳ تیبا نم مهجورخ رظتنپ نأ

 نم ءادنلاو بابلا قد هرکیو
 | ۳ بدألا ءوسل رادلا جراخ نم ۱

 ٠ ٠ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 ابنب قساف مكءاج نإ اونمآ
 ةلاهجي موق اوبيصت نأ اونیبتف

 ۲۵4 « نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف



۳۳۱ 

 ةحفصلا عوضولا ةحفصلا عوضولا
 نیلوأتلا برح ىن : ةفلاثلا | ۶ ةيالا لوزت تاک
 : نم زفكلاب بم ىلع مكحب نم
 صنب قساف وهف تبلت نود نم
 ۱ نآرقلا
 ىلع ءالعلا :عاجإ ىلع ةوبشلا
 :ريغ E ةباحصلا ةلادع , ىلع

 1. .هياوجو ءانتسا
 قسافلا ةداهش

 .هربخو قسافلا ةداهش لوبق

 :هوجولا ضعي ق
 قسافلا ةمامإ

 هکحو قسافلا ءاضق

 ناتفئاط ناو » : ىلاعت هلوق
 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم

 د هلوق ىلإ تغب .ناف ه ایی
 « نومحرت "مکلعل هللا اوقتاو
 .تايآلا ىنعمو لوزرنلا نأش
 و ماكحأ تایالا هذه تحتو
 ةمهم لئاسم

 لوألا

 اهماكحأ لیصفتو نيملسملا
 ةيناثلا

 مامإلا ىلع اب مولعملا ةيغابلا

 ˆ نيب لاتتق الا "ماسقآ

 :ةئفلا لاتق ثوجو
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۳5۹ 

 ۳۹۰ ةباحصلا تارجاشم ىت مالکلاو
 ىغبلا لهأ لاتق : ةعبارلا
 ۲۱ ةيافكلا ىلع ضرف
 تارجاشم ین زوجيال : ةسماخلا
 دحأ ىلإ بسني نأ ةباحصلا

 11 ري الإ مهنم دحأ قح ىف

 تارجاشم ىف فلسلا لاوقآ
 ۳۹۲ ۱ ةياحصلا
 ةعايلباو ةنسلا لهأ ةديقع
 ۲۱۳ 'ةباحصلا تارجاشم ىف ةبطاق
 لتق دنع ءارتف الاو بذكلا رثك

 5150007 تاشلا تعو ناْنع
 ۷۱ نأ ىلع ةنسلاو نآرقلا صوصن
 ٠ نأ ىلع ةنسلاو نآرقلا صوصن
 نورومغم مهلك ةياخيفلا

  فکلا ةمألا ىلع نأو < ا
 ريح الإ مهركذ نع

 تارجاشم ف مالكلا ةمااخ

 انف ةباحصلا
 ۲۷۵ ناميإلا مسا ليزي ال لاو ىغبلا
 نونمولا انإ » : ىلاعت هلوق

۳۷۱ 



۳۳۲ 

 ةحفصلا عوض ولا

 مکیوخآ نيب اوحلصاف ةوخا

 Vu « نومحرت مكلعل هللا اوقتاو

 نم ةوخإلا ظسفل قالطإ زاوج
 نايبو : نيدلا ةهج نم نينمؤملا
 نیملسلا ناوخالا قوقح
 نيذلا اهيأ اي » : لات هلوت
 یمع موق نم موق رخسي ال اونمآ
 - هلوق لا  مهنم  ریخ اون وکی نأ

 ۲۷ نوملظلا مه كئلوأف بتي مل نمو

 وأ لجرب ءازهتس الاو ةيرخسلا

Yé 

 فشل م منيب اف مارح ةأرما

 ۷۸ . ةمهم ةدئاف

 ۷۸ مارح سانلا بويع ركذ
 ۲۷۹ مارح ههركي بقلب دحأ ركذ
 ةمومذملا باقلألا نم ىنئتسملا
 باقلألاب بيقلتلا ةنسلا نم

 ةنسحلا

 نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق

 نإ نظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ

۳/۳۰ 

 ی ةءافکلا دابتعا ۳۸۰

 ةحفصلا عوض ولا

 - هلوق ىلإ  مثإ نظلا ضعب
 ۸۱ « میح ز باوت هللا نإ

 مسااب ءوسلا نالا ةمرح نایب

 ۱ ةسيغلا ةمرحو

 ماكحألا لیصفت

 انإ سانلا اپمآ ای » ؛ ىلاعت هلوق

 ىلإ -ىثنأو رکذ نم مک انقلخ
 ۱ ریبخ ميلع هللا نإ  هلوق

 نم اب يف ام و .

58 

4۲ 
 هنأو « باسنألاب رخافتلا ةمرح

 یوفتلاب الإ مرک الو فرش ال

 ىلع باسنألا ضعب لضافت

 فیرشلا بسلا عفنو ضعب

 باتکلاب تباث رمآ ناميإلا طرشب
 ةنسلاو

7۹۲ 

۳۹۹ 

 ىف باسنألا
 ۲۹۹ عاجإلاب ةنسلاب تباث حاكنلا باب
 . هيلع توتحا ايف مالكلا ةمئاخ

 بادآ نم تارجحلا تايآ
 وس مالسإلا قوقحو ةرشاعملا

4 


